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॥ श्रीः ॥ 

महाकविश्रीभवभूतिप्रणीत॑ 

उत्तररामचरितम् । 
वीरराघवकूतयथा टीकया समेतम । 

-ै०९००९७+-- 

टी- आर. रत्रस ऐयर., 
वासुदेव लक्ष्मण शास्री पणशीकर 

इत्येताभ्यां संशोधितम् । 

तृतीय संस्करणम् । 

जि जल + 55 

ततच्च 

मुम्बय्यां 

जावजी दादाजी इत्येतेषां “ निणेयसागर ” यन्नालयाधिपतिना 

तुकाराम जावजी हत्यनेन मुद्रयित्वा 

प्रकारर्य नीतम् । 

शकाब्दा: १८२८ सनाब्दा: १९०६. 

सूल्य रूप्यकपादअयम्॥ . ... थ॥ 
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मू० डा. ब्य, 

अमरुशतकम्--श्रीअमरुककविरचित॑, अर्जुनवर्मदेवश- 
मंप्रणीतया रसिकर्संजीविन्या टीकया सहितम्, . ... १॥£ 

सूर्यशतक काव्यम्--श्रीमयूरकविश्रणीतं, त्रिभुवनपाल- 
विरचितया टीकया सहितम्....  «..  -«.... ««« '£ 

लटकमेलकप्रहसनम्--श्रीशद्गघरविरचितम्.._ ««« ५* 

गाथासप्ततती--श्रीसातवाहनविरचिता, गज्ञा- 
घरभटद्टक्ृतटीकया सहिता. अस्मिन् ए्थकृएथग्वर्ण- 
नपरा: प्राकृत ( मायधीत्यादि ) भाषात्मका: ७०० 

'ोका: सन्ति दा रह ० १॥ 

हरविजयमहाकाव्यम--राजानकरलाकरविर- 
चितं, राजह्नकारूककूतटीकया सहितम् , पश्चा- 
शत् ५० सैगात्मकेडस्मिन् काव्ये भगवता श्रीशंकरे- 
णान्धकासरं निहत्य देवानां सुखमुदपादि इत्यादि क- 
थानकं वर्तते, समयानुसारतोडन्यद्पि स्थलादिवर्णनं 
मनोहरतयाऊकारि ग्रन्थकृता, ... «««० «»०« »»« ५ 

स््तुतिकुसुमाअलिकाव्यम्--श्रीजगद्धरभट्टविरचितं 
राजानकरल्लकण्ठविरचितटीकया सहितं च. ... --- ३ 

काव्यप्रदीपः--( अलंकारग्रन्थ: ) महामहोपाध्यायश्री- 
गोविन्द्विरचितः आल ५०0. “हो 

ध्वन्यालोक;--( अलंकारग्रन्थः ) श्रीमदानन्द्वर्धनाचा- 
येक्रतःः. ... ««« .... ... $9॥ 

. दृशावतारचरितकाव्यम्---श्रैक्षेमेन्द्रविरचितम्. ... १ 

. जीवानन्दनाटकम--आनन्द्रायमखिकृतम्, षड- 
ड्रात्मके5स्मिन्नाटके रोगादिविविधसंकटेभ्य ईश्वरानुक- 
म्पया जीवस्थ मुक्ति: कथं भवतीति खुव्यक्तीकृतम्.. य।- 

दूताजदनाटकम्-श्रीसखुभटकविविरचितम् , एका- 
ड्रात्मके खल्पतरेइस्मिन्नाटके रावणपुरतो5ज्नदकृतस्य 
दौत्यस्य॒ सम्यक्तया रमणीयतया च विवेचनं कृतम.. ४ 

भतेहरिनिर्वेदनाटकम--श्रीहरिहरो पाध्यायकृतं, 
पश्चाड्ात्मममिदं नाटकमतीव रसभरितं वियते. 
अस्मिन् स्नीविरहिणो भौैहरेनिर्वेद्सातीव हृदयद्रावक- 

तया वर्णन कृतम्. ... बला 

चन्द्रप्रभचरितकाव्यम-भ्ीवी रनन्दिविरचितम् , 
अशदशसगोत्मके5स्मिन्काव्ये जिनमतबृत्तान्तः संमग्र 
उपलबभ्यते # ३० दंड! 3७, 2७5 "क शा 
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- अलंकारसवेखम---राजानकरूय्यकक्ृतं, जयर- 

रे 

« विष्णुभक्तिकल्पछताकाव्यम्--एरुषोत्तमविरचितं, 
मद्दीधरविरचितया टीकया सहितम्, ....  ««« 

 खुहृदयानन्दकाव्यम--कृष्णानन्द्विरचितम् , 
पञ्चदशासगीत्मकमिदं काव्यं गीवॉणगहनग्रविविक्षूणां 
मार्गसौलभ्यकरं सहृदयानां मनोरज्ञकं च विद्यते. 

 श्रीनिवासविलासचम्पूः--वेइंटेशकविप्रणीता, धर- 
णीघरक्ृतटीकया सहिता. ... «»«»«  ««»० 

प्राचीनलेखमाला--( प्रथमो भागः ) 

थक्रतटीकासहितम् । अस्मिन् शब्दार्थोभयविधालंका- 

राणां मनोहरतया वर्णनं विद्यते, तत एवाय॑ ग्रन्थ 
केवर्ं ( रसादिज्ञानं विना ) अलंकारजिज्ञासूनामतीवो 
पंयुन्यते; 05%  #8# का ०0 आह 

वृत्तिवार्तिकम्--श्रीमदप्पयदीक्षितप्रणीतम्. 
रससद्नभाणम्---युवराजकविविरचितम्. ... «»« * 

:. चित्रमीमांसा--श्रीमदप्पयदीक्षितप्रणीता, चित्रमी- 
मांसाखण्डनम्-पण्डितराजजगन्नाथविरचितं. 

विद्यापरिणयः:--आनन्दरायमखिविरचितः. ... ... * 

' रुक्मिणीपरिणयं नाटकम---श्रीरामवर्मवश्चियुवराज- 
विरचितम्, ... ««« ४ 

प्राकृतपिज़लूसू्त्राणि--श्री मद्वाग्भटो वेराचिता नि, 
लक्ष्मीनाथभट्टक्नतटीकासहितानि, अस्थ ग्रन्थस्य २ 
परिच्छेदो वर्तेते संस्क्ृतनाटकादिय्रन्थेषु स्थलविशेषे प्रा- 
कृतेव भाषा दृश्यते. परंतु तद्भाषायां ऋत्तादिज्ञानं बहुषु 
जनेषु नेवोपलभ्यते नाटकादिपरिशीलिनां च तस्य[तीवा- 
वश्यकता वतते. तस्मात् एतादशामितरेषां च जना- 
नामतीवोपयुज्येत प्राक्ृतग्रन्थः.. «... ««- 

 नाख्यशासत्रम---श्रीभरतमुनिप्रणीतम्. ९४७. जे 
« काव्यानुशासनम्-्रीमद्वाग्भटविरचितं, खक्कतटीका- 

 तृषभानचुजा नाटिका--श्रीमशुरादासविरचिता.. ««« * 

सहितम्. . ... शक ० 

झज़ाारतिलकभाणम्--श्रीरामभद्ददीक्षितविरचितम् 
बालभारतम्---श्रीमद्म रचन्द्रसूरिविर चितम्. 

. सेतुबन्धमह/काव्यम्---श्रीअवरसेनविरचितं, श्रीराम- 
दासभूपतिप्रणीतया ठीकया सद्दितम् ... ««« 

दे 

मू० ड [ ह ब्य 
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4५/०(०7२०.-॥ 

॥ श्री: ॥ 

उत्तररामचरितम । 
निकल किए किक 

प्रथमो 5ड्ू: । 

इदूं कविभ्यः पूर्वेभ्यों नमोवा्क॑ प्रशास्महे । 
वन्देमहि च तां वाणीमम्गरतामात्मनः कलछाम् | १ ॥ 

तलस्पशिनी । 
पुरि भुवि महितायां भूमिसाराभिधायामधिमुनिश्युतीर्थे पान्तमाबद्धखेलम् । 
किमपि नतशरण्यं मज़लं मज्नवल्लीजगद्धिपतिसंत्र द्न्द्रमानन्दयगेन्न: ।! 

ज्ञान सर्वपराधीन तद्वेतुश्षेद्व्ाननः ५. 
स चेद्धक्तपराधीनस्तं बिना क॑ अन्ाओडिए ; 
भूसारपुरवास्तव्यो वाधूलो वीरराचैंबं 
भवभूतिक्षतिं हां व्याचंटे करणाम्ौंण ॥ 
भवभूते: कवीन्द्र्स क भम्भीरो गिदीक्ष' 
कक मन्मतिरतिस्थूला सहायो5त्र हिन: 
चापल्यमथवा बाल्य॑ कृतावस्थां प्रवतेकम् । 
तथापि कृपया सनन््तः संतन्वन्तां शुभां दशम्॥ 

अथ तत्रभवान्मवभूतिर्नाम कविकण्ठीरव: 'एकः शब्दः सम्यम्ज्ञातः सुप्ठुप्रयुक्त: 

खर्गे लोके कामधुग्भवति' इत्यादिश्रुद्या परिनिष्ठितशब्दप्रयोगस्यस घर्मेत्वमवगच्छन् 
काव्य यशसे<र्थकृते! इत्यादिना काव्यरूपस्थ तस्प प्रकर्ष विभाव्य शैवा वर्य न 
खड ततन्न विचारणीयं पश्चाक्षरीजपपरा नितरां तथापि । चेतो मदीयमतसीकुसुमाव- 
भासं स्मेरानन स्मरति गोपवधूकिशोरम् ॥” इत्यादिन्यायेन अद्भुरितभगवद्धक्तिकतया 
'स वाग्विसर्गों जनताघविष्ठवों यरिमिन्प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । नामान्यनन्तस्थ यशो- 
धड़ितानि यच्छुण्वन्ति गायन्ति शणन्ति साधवः ॥/ इत्यादिन्यायेन 'प्रबन्धानां प्रबन्धृ- 
ग़ामपि कीर्तिप्रतिष्ठयो: । मूल विषयभूतस्य नेतुर्गुणनिरूपणम्॥” इत्यादिन्यायेन च 

भगवहुणान्विवक्षु:, तत्रापि “यदि छ्षुण्णं पूवेरिति जह॒ति रामस्य चरितम्” इत्या- 
देन्यायेन रामकथां प्रतिपिपादयिषु:, दृश्यस्र श्राव्यापेक्षया 'देवानामिद्मामनन्ति मु- 
त्यः कान्तं क्रतुं चाक्षुपम्! इत्युक्तनाव्याश्रयत्वप्रयुक्तप्राधान्यात्रकरणा दीनां यथायर्थ 
(सवस्तुनायकापकषोत्तत्पकषोन्नाटक चिकीथे:, पूर्वचरितस्थ महावीरचरितत्वेन वर्णित- 
वात् उत्तर चरिते वर्णयितुमभिसंधाय पूर्वरञ्ञप्रधानाह्ञभूतां नान्दीमाह--इंद क- 
वेभ्य इति | 'इद! 'कविभ्य/” इति पद्द्यमिदम् । अतो द्वादशपदलसिज्या न 
गन््दीपदनियमभज्ञः । इद्मिति चोद्ेश्यसमर्पक॑ द्वितीयान्तं विशेष्यवाचकम्, नमोवाक- 



६ उत्तररामचरिते , 
|] ने नऑननन्नननाओ या: 

जज ना ४+शू४+“४४४ 

मिति च विधेयसमर्पक॑ विशेषणवाचक्क च । तथा च--इदं प्रारिप्सितग्रन्थादी चिकी 

विंतत्वेन बुद्धिस्थ मज्जले पूर्वेकयः कविभ्यो नमोवार्क अशास्मह्दे । पूर्वकाल सैद्धप्रा 
चेतसादिकविविषयकनमउर्क्ति निर्दिशामः-इति वाक्यार्थ:। प्रशासन तु निर्देश: इति॥ 

कोश: । “आडःशासु इच्छायाम्” इति धातोः अड्यूर्वकर्त प्रायिकमित्युक्ते: प्रपूर्वक 
त्वेनेच्छार्थकत्वं च । 'नमउक्तिनैमोवाक:” इति कोशः । भावे घन । कुत्वम्ू । एट 

न्मज्ञलोहेश्यकपूर्वकविविषयकनम उक्तिविधेयकबोधजनकशब्दप्रयोगवानहम् ,_ एतन्न 

जलोहेश्यकपूर्वकविविषयकनमोबाकविधेयकेच्छावानहम् , इत्यन्वयबोध: । नमोवाव 
मिल्यत्रैकदेशनम:शब्दापेक्षया कविभ्य इति चतुर्थी। “नमःखस्ति-” इलायजुशा 
सनात । अँत्र नान्दीप्रभ्वतिप्रशस्तिरूपचरमाइपयेन्तस्प॒कतैव्यस्थ बुद्धिस्थत्वेषपि प्र 

त्यासत्तिन्यायान्नमोवाकमिति विधेयानुसाराच मज्ञलस्पेव इदंपदेन विवक्षा। इृद 
मिति च सामान्ये नपुंसकम् | नमोवाकरमिति तु पुलिज्ञक, । तथा च--झक्ति रजत् 
जानातीत्यादाविव॒विशेष्यनिप्नत्वाभावेन समानलिज्ञत्वाप्रसबद्या न तद्बाधरूपदोषः ' 

इदं नसोत्राक्ृप्तित्यत्न,, नमोवाकमित्यस्थ विशेष्यवाचकलमभ्युपगम्य तद्विशिषणवाचकस्य 
इदंपदस्य सामान्ये नपुंसकत्वाश्रयणे तु विश्ेष्यविशेशवाचकपदयों: समानलिज्ञत्व 
बाधितव्यमित्यखारस्यम् । इदंपदप्रयोजनं च रूग्यं स्थात् ', आओ 86 कि 
मालतीमाधवादी अन्यादशमन्नलेच्छायामपि एतन्नाटककर्त॑व्यमज्ञलं॑ पूवेकाबानपर्ती 
नमोवाकमिच्छाम इत्यर्थलामेन सप्रयोजनत्वम् , विशेष्यविशेषणवाचकयो: समानलिड 
त्ववाधाभावश्वेति न दोष इति बोध्यम् । अन्न पूर्वभ्यः कविभ्यो नमोवाकमिदं प्रश 
स्महे इति योजयित्वा पूर्वकविविषयकनमोवाकरूपमेतन्मज्ञलमिच्छाम इत्युदेश्यभावध 
रहेण पक्षान्तरमपि। अन्रापि इृदमिति सामान्ये क्लीबम् ।नमोवाकमिति च पुंलिज्ञमेव 
“राज्यभ्रीप्रथमायतारपद्वीमारुद्म सिंहासनम्? इत्यादाविव विशेष्यनिप्नत्वाभावेन समा 
नलिज्जकत्वप्रसक्ते: । अमाद्यानुवर्तनपुरःसरराजदशेनन्यायेन गुणक्वतात्मसंस्कार: ५ 

धानोपकाराय महते प्रभवति। तत्र गुणो5पि संस्कारमनुभवतीति न्यायेन, कविन 
अस्कारानन्तरं वाणीं नमस्करोति--वन्देमहीति । एतेन अनुग्राहकवाणीनमस्कारा 
त्पूर्वमनुग्राह्मप्राचेतसादिनमस्कारायोग इत्यपास्तम् । 'भगवद्वन्दनं त्वाय॑ गुरुवन्दन 
पूवेकम्! इति विधेश्व । “मधुमयफणितीनां मार्गदर्शा महर्षि:, “काव्यज्ञशिक्षया 

भ्यास:” इति च प्राचेतसादीनां गुरुखानपायात्र । तां प्रसिद्धां पूर्वोक्तनमस्काराहैँतवेन 
बुद्धिस्थामिति वा। अम्तां शाश्वतीम् । 'यज्ञशेषसुधामोक्षेष्वस्तं शाश्रते त्रिषु” इत्यभि- 
थानात्। अन्न यज्ञशेषसुधामोक्षखरूपेति कश्चित् । तन्न | अम्रतामिति ख्रीत्वालाभातू । 
तह्लाभे5पि खरूपामित्यथीलाभात् । आत्मन: परमात्मन: । श्रियः पत्यु: कलाम शभूताम् 
विग्रहाध्याये तथा श्रतिपादनात् हयग्रीवांशत्वाच । तदुक्तमाचार्यें:-दाक्षिण्यरम्या 

गिरिशस्थ मूर्तिदेवी सरोजासनधमपल्नी । व्यासाएयो5पि व्यपदेश्यवाच: सरुफुरन्ति सर्वे 
तब शक्तिलेश: ॥” इति। वाणी वन्देमहि च प्रणमाम च । वन्द्तेलिंडयुत्तमपुरुषबहुब- 
चनम् । पूर्वोक्तप्रशासनसमुच्ायकश्वकार: । अन्न पूर्वार्ध सर्वलोकनमस्कार्या: पूर्व- 
कालप्रसिद्धाः ग्राज्ञाः केचिद्वण्यो इति सूच्यते । छोकनमस्कार्या इत्यनेन धुर्तेवण्येक- 
भाणादिव्यावृत्ति: । पूर्वेचनेन कल्पितवण्यकप्रकरणादिव्यावृत्तिः । भरतस्थ च क्ाप्यव- 



प्रथमो5ड्ू ; कट । 

णैनातू रामलक्ष्मणशन्रुप्नानां त्रयाणामेव कथांशोपयोगित्वेनान्र बहुवचनस्थ कपिन्नला- 
धिकरौन्यायेन त्रिल्पर्यवसानमव्याहतम् । कविभ्य इत्यनेन यथा कविषु वाल्मीके- 

कर प्राधान्यम् । अन्येषामानन्तर्यादप्राधान्यम् । एवं तत्सूचितवण्योनां मध्ये 
रामचन्द्रस्य वर्णनायां ज्येहत्वेन प्राधान्यं लक्ष्मणादेश्वाप्राधान्यमिति सूचितम्। एवं च 
नेकनेतृत्वप्रयुक्तनाटकत्वहानि:। अतएवं लक्ष्मणशन्रुप्नयोरुपसजेनत्वावगमात् । सीता- 

परित्यागे लक्ष्मणप्रेषणस्य लवणवधार्थ शत्रुप्नश्रेषणस् च ध्वननात्रथमाड़ार्थ: सूच्यते । 
रा प्राज्ञी काचन खत्री वर्ण्यत इति सूचितम् । आत्मनः कलामिलनेन तस्या दे- 

वरतांशसंभवल कस्यचिद्धर्मपत्नीत्व॑ च सूच्यते । “अर्थों वा एप आत्मनो यतल्ी' 
इति पढया अवयवत्वोपचारात् । कलाशब्द्त्मावयववाचयित्वातू। अतएवं नायकस्थापि 

संभवत्वं सूच्यते । देवतांशसंभूतब्लियं प्रति तादशस्मेव नायकस्योचिद्यात् । 
मिति मरणस्थ॒प्रसक्तिपूर्वकप्रतिषेघाहज्ञापतनसंभावितस्य सीतामरणस्थ॒ गज्ञा- 

सह तदागमभेन भावनिश्चयर्पो द्वितीयाइप्रभतिसप्तमाड़ान्तार्थ: सूच्यते । 
नमस्कारसमुच्चयेन समप्राधान्यावगमाच्छाकुन्तलादादिव नायाध्याया वषण्यलम । अपि 
तु साध्याया एवं वर्ष्यत्वमिति सूच्यत इति सुधियों विभावयन्तु ॥ अस्यथ शछोकस्य 
य्रोजनान्तरमपि--इृद्मित्यादि । 'इदंकविश्यः” इत्येके पदम् । “नमः” 'वाकम' इठि 
च पदद्वयम् । एतेन द्वादशपदखसिद्या न नान्दीनियमहानि: । अयमर्थ:-पूर्वेश्य: 

प्राचीनेभ्य इदंकविभ्यो स्पा बुद्धिस्थरामकथायाः कविभ्यः । रामकथासंबन्धिकविश्य 
-ईत्यर्थ: । वाल्मीकिवसिष्टादिभ्य इति तदर्थ: । कथाया बुद्धिस्थल्वात् पराप्मभ्यश्र पु- 
नाति वर्धयति च भ्रेयांसि सेये कथा” इत्युपसंहारे वक्ष्यमाणत्वाच्र इदृंशब्देन परामर्श 
इत्युपपन्नम् । प्राथमिककथादर्शित्वरुपमुपकारं ख्यापयितु पूर्वभ्य इत्युक्तम्। कथान्त- 
रकविनमस्कारे प्रयोजनाभावात् इदंकविभ्य इत्युक्तम् । उच्यते$नेनेति वाकमुक्ति- 

साधनीभूतम्। कवेवरयवाक्त्वे5पि ग्रारिप्सितग्रन्थसमाप्ती ऋविनमस्कारस साधनत्वे 
ताटर्व॑म् । करणे घत्र् । तस्त्र चोपदेशाप्रवृत्तावित्यत्रेव बाहुलकलम् । अन्यथा ट्युटा 

व्यम् । 'संज्ञायामिति च प्रायिकम! इत्युक्तत्वान्न दोष: । यद्वा उच्यते यत्तद्वाकम् । 
मंणि घमर । “अकतेरि च कारके इत्यनुशासनात् । वाचिके नमः प्रशाससहे इच्छाम: 
दिंशाम इति वा।तां पूर्वोपस्थितां प्रइत्तिनिमित्तविधयास्था: कविपदेनोपस्थिते: । 
मतामानुपृव्यौश्चियाम् । शब्दस्थ निद्यत्वपक्षे खरूपेण निद्यामिद्यर्थ: । यद्वा अमृत 
कट अस्तीयम्रताम् | मत्वर्थीयो5च्यत्ययः । तेन ब्रीत्वोपपत्ति: । प्रयोजकतासं- 

न्येन मोक्षवतीमिद्यर्थ: । रामायणादिना मोक्षप्रयोजकत्व॑ च 'एकेकमक्षरं प्रोक्तं 
महापातकनाशनम” इति सर्फुटम् । अन्न हेतुमाइ--आत्मनः कलां परमात्मग्रतिपा- 

दकविद्याम् । 'विद्यायां कालभेदे च मुक्तो शिल्पे कलेति च” इति वैजयन्ती । रामा- 
यणादिकाम् । परमात्मग्रतिपादकल्ल॑ च 'वेदवेये परे पुंसि” इत्यादो स्पष्टम । रामायणा- 
ध्यात्मरामायणरूपां वन्देमहि प्रणमाम । 'विषयमहलद्वयसंग्रहो विजयते” इति बा- 
लरामायणनाटके रफुटम् । अस्यां योजनायां पूर्ववत्काव्यार्थमूचनं बोद्धव्यम् । के- 

कल इति भिन्नपदम् "नमः वा इति च पदत्रयम् । कविभ्य: इंद नमः श्र- 
स्महे इत्यन्वयः । वाशब्दः समुचयार्थ: | कमित्यस्त्र ब्रह्माणमित्यर्थ: । एवं च वाणी 
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सरखतादेवीं के वा ब्रह्मां च वन्देमहि च प्रणमाम च । क्ियाद्रयसमुच्ा, 
कार: । वन्द्नक्रियानिरूपितकर्मद्रयसमुचायकसु वाशब्दः--इश्यादि, तन्न । व्यवहिता: 

न्वयात् । “यत्राश्मिद्वादशभिरशद्शमिरेव वा। द्वार्विशत्या पदैवांपि सा नान्दीति' 
प्रकी्तिता ॥” इत्यन्न चंतु्देशपदानुक्तेश्व | अन्ये तु--'पूर्ववदेव पदानि । इंदं नमो 
वा पूर्वेभ्य:, कविश्यः के प्रशास्महे । तां वाणी वन्देमहि” इत्यन्वयमुक्त्वा 'इदं नमो । 

पूर्वेभ्यः कविश्य: अन्य क॑ प्रशास्महे । तामेव वाणीं वन्देमहि । इतः प्राचीन नग। 
पूर्वकविभ्य: । अन्य॑ प्रति न झृतमेव । इदं वा तदन्ये वा्क॑ प्रति प्रशास्नहे इत्यर्थः' , 
इति वदन्ति, तदपि न । ग्रतीद्यध्याह्दरापत्ते: । नच 'शासिदुहिरुधि2 इत्यादिना: 
द्विकरमकल माणवक धर्म शास्तीतिवत् इति वाच्यम् । तत्र 'शास्रु अनुशिशे! इत्य-' 

स्पेव प्रहणाश्च । नच 'तदेवेदम्” इति वाच्यम । तस्य॒ परस्मैपदिद्ात् अर्थासंगते: च- 
कारस्ावधारणार्थकत्वाश्रयक्केशात् पदनियमासिद्धेश्व । यद्प्युक्तम्--(पूर्वेभ्य: कप 
इृदं नमः इत्येक॑ वाक्यम्, अन्य वा क॑ प्रशास्महे इत्यपरं वाक्यम्, प्रशास्महे वाचमि- 

च्छामः इत्यर्थः इति, तदपि मन्दम । एकत'क्यत्वसंभवे वाक्यभेद्स्थान्याय्यत्वा- 
त्कवेवेरयवाक्त्वेन बागिच्छाया असंभवाच्र त्रयोदशपदलापत्तेश्व । यद्पि चोक्तमू--* 
'इंदंकविभ्य: इंदानींतनकविभ्य: पूर्वभ्यों वा पूर्वकविभ्यश्ष नमः प्रणाम के शिर' 
प्रशास्महे । कं शिरोम्बुनो: इति मान्ताव्ययत्रात् तृतीयार्थलाभ:” इति, तद्पि न 
पूर्वेभ्य इत्यन्न कविभ्य इत्यध्याहारापत्तेः कविभ्य इत्येतावन्मात्रोक्ती उभयकविलाभे 
देशद्याश्रयणे श्रयोजनाभावात् । भाविकविद्वेषे मूलाभावात् । न्रयोदशपदत्वापत्तेश्व 
यज्चोक्तम--(ूर्वभ्यो नम: इदंकविभ्य: क॑ वा सुखं वा प्रशास्महे प्राचीनकविभ्यो 
प्रशास्मह्दे इदानींतनकविभ्य: खुखं प्रशारूमहे' इति, तन्न । क्रमिकेकान्वयालाभा 
पूर्वोक्तोषाच । यत्तूक्तम--पूर्वेभ्यों वा पूर्वकविभ्य इव इंदंकविभ्य इदानींतनक 

विभ्य: नमः इत्मेक॑ वाक्यम्, के वा प्रशास्महे इत्यपरम्, सुख इच्छामः इति तदर्थ 

इति, तन्न । विप्नध्वंसस्ैवापेक्षितत्वेन सुखप्रार्थनाया असांगत्यात् पूर्वदोषप्रसज्नाच् 
केचित्त--'पूर्वेभ्य: वेद्किभ्यः कविभ्यः गजाननाय । “गणानां त्वा गणपति हवा 
महे” इति श्र॒ुतेः । कवि: शुक्रगजाननो' इति, तन्न । बहुवचनखारस्यात्। पूजाय 
बहुत्वस्य भुरुपित्रादिवाचकशब्देभ्य एवं दशेनात् । किंचात्र गजाननस्र आ्राचेतसा) 
दिसाधारणकान्तदर्शित्वरूपकवित्वेन कविपदादुपस्थितिन शक्या । सामान्यशब्द 
विशेषव्यवस्थापकाभावात् पूर्वेभ्य: इत्यस्य च साधारणत्वात् न तह्नवस्थापकम् । 
'कबवी शुक्रगजाननो” इति कोशादह्जाननत्वेन तदुपस्थितिरपि न शक्या । पूर्वशब्द- 
वैयथ्योपत्ते: । नह्मपूर्व: कश्विदृजाननो 5सि येन तद्गयाइत्त्या तत्सार्थक्य स्थाव। संयोगो 
विप्रयोगश्व साहचरय॑ विरोधिता' इत्यारभ्य शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषे स्मृतिददे 
तवः इत्युक्तरीआा श॒क्रादिव्यवच्छेदकत्वपूर्वंक गजाननोपस्थापकप्रकरणाबभावाच्र । 
नच वक्तरपि संयोगादिप्रमाणेष्वन्यतमत्वेन परिगणनात् भवभूतेश्व मालतीमाधवे 
बेनायक्यश्विरं वो बदनविधुतयः पान्तु” इत्युक्या विनायकभक्तत्वावगमात् अन्नापि 
तत्परत्वं यक्तमिति वाच्यम् । तस्थ मह्दावीरचरिते परिल्यागात्ू । भत्र औवचित्यरूप- 



प्रथमांउडू: । 

(नान्यन्ते) 

रत्रधार:--अल्मतिविस्तरेण । अद्य खड़॒_भगवतः कालप्रिया- 
नाथस् यात्रायामायेमिश्रान्विज्ञापपामि---एवमत्रभवन्तो विदांकुवेन्तु । 
अस्ति खह़ तत्रभवान्काइ्यपः श्रीकण्ठपदलाब्छनः पदवाक्यप्रमाणज्ञो 
भवभूतिनोम जतुकर्णीपुत्रः । 
म्ू--अनुप्राहक-” इत्यादि, तत्त अमात्मानुवर्तनपुरःसरराजदर्शनादिन्यायविरोधादु 
पेक्ष्यम्। तेनेव 'कवीन्द्राः कल्पन्ते खयमपि विरिश्विप्रगृतय:” इत्यानन्दलहयोद्युपष्टम्भेन 
चतुर्मुखपरत्वमुपक्षिप्प 'केतकीकुसुम-” इल्यादिना, या ब्रह्माच्युतशंकरप्रश्ृतिभि: 
इतद्यादिना च दूषितम् | तत्तुच्छम् | भवजतघरा ये च ये च तान्समनुत्रता:” इत्यादिभागव- 
तप्रामाण्येन गजाननस्थ नमस्कारानहंल्शापदानात् । या अद्याच्युतशंकरप्रशतिभिः 
सै: सुरैः सेविता” इति ब्रह्मशंकरापेक्षया प्राधान्ये विनायकापेक्ष॑या तस्र कैमुत्यतिद्ध- 
लाचेति ग्रन्थगौरवमिया विरम्यत इत्यलम् ॥ १ ॥ नान्दीलक्षण्ं तु--यत्राश्मिद्वीद 

शभिः इत्यादि दशरूपकादिषु स्फुटम् । नाटकलक्षणं च--वीरशज्ञारयोरेक: प्रधान 
यत्र व्येते । प्रस्यातनायकोपेतं नाठकं तदुदाहर लि है कति | यर्यीषि कदर्णरेस एव! 
स्मिन्नाटके प्रधानमिति सर्वजनीन सूचितम्, मरणस्थ असस्कियुर्तृकप्रतिपेशी माटक- 
प्रतिपाय इति सूचयता नान्दीस्थाम्तपदेन करण एवास्मिन्नाटके प्रधान#इति; 
थापि वीरशज्ञारी आ्रायिको इत्युक्ते न दोष इल्याहुः | पूर्वरड्नउक्व्णं तु-- का: 

' खुनः पूवे रज्ञविप्नोपशान्तये | कुशीलवाः ग्रकुर्वन्ति पूर्वरज्ञः स उच्यकी ॥ 
स्तावनालक्षणं तु--सूत्रधारों नटीं ब्रूते मारिष वा विदूषकम् । खंकॉकिरत 
चित्रोक््या यत्तदामुखम् ॥ प्रस्तावना वा तत्र स्वातः इति । नानन््यन्त इति 
नान्दाः पूर्वोक्ताया अन्ते स्माप्ती सूत्रधारः । प्रविश्याहेति शेष: । तदुक्तम-- 
'ूर्व॑रड़ विधायादी सूत्रधारे विनिगेते । ग्रविश्य तद्गदूपरः काव्यमासूत्रयेन्नटः ॥” 
इति ॥ प्ररोचनां प्रस्तोतुं सामाजिकावधानायाहइ--अद्य खलु भगवत इति। 
भगवती ज्ञानशक्त्यादिगुणवतः कालप्रियानाथस्य कालप्रियानामाम्बिकाया नाथ: 

शिवस्तस्थ | इयं च कथा पोराणिकी वेदितव्या । यात्रायामुत्सवे आयोः पूज्या 
मिश्रा ज्ञानिनसथाविधान्विज्ञापामि । एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण अन्नभवन्त 

पूज्या यूयम् । अन्नभवत्तत्रभवच्छब्दो पूज्याथों” इत्युक्ते: । यद्वा अन्रास्ति 
भंगरे भवन्तः । थुयमित्यर्थ: । विदांकुर्वन्तु । 'विदांकुवन्त्ित्यन्यतरस्थाम्” इति सूत्रा 
नुशिश्रे5यं शब्दः । यात्रायामिति काल उक्तः । अन्रेति देश उक्त: । "निर्देशों देश- 
कालयो:” इत्युक्ते: । अस्ति खद्दिवति । काश्यपः कर्यपमोत्रोद्भधव: । ऋष्यण्प्रद्यय:। 
काश्यपः: कश्यपो भवति! इति ,सर्वज्ञतया श्रतिप्रसिद्धकश्यपवंइ्यः । श्रीकण्ठ 

इति पद शब्दः लाञउ्छनं यस्य स तथोक्त: । श्रीकण्ठनामक इल्यर्थ: । 'द्वादशे5हृनि 
पिता नाम कुयोत्” इति पेतृक॑ नामपेयमिद्म । पद्वाक्यप्रमाणज्ञ: । व्याकरणन्या 
यमीमांसापरिज्ञातेल्र्थ: । भवभूदिनोम भवभूपिहंति प्रसिद्धतामवान् । एतत्कत- 
साम्बा पुनातु भवभूतिपविन्रमूर्ति:ः इति छोकपररैणस 
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१० उत्तररामचरिते 

: थ॑ ब्रह्माणमियं देवी वाग्वस्येवान्ववर्तत । 
उत्तर रामचरित्ं तत्मणीतं प्रयोक्ष्यत ॥ २॥ 

एपो5स्मि कविवशादायोध्यकस्तदानींतनश्र संवृत्तः | (समन्तादवलोक्य ।) 

छ्यापयामासेति कथात्रानुसंधेया । एवमन्यत्रापि कवितानुसारेण तत्तन्नामघेयम् । 
यथा--रल्लखेटक:, कोटिसारः, इति । उदयरक्त चन्द्रबिम्ब रतिपतिरत्नखेटकत्वेनो- 
्रेक्षितवानित्यैतिद्ययय, कामिनीस्तनमण्डलं प्रति 'कुलाचलेन्द्रादपि कोटिसारः” इत्यु- 
क्वानिद्यैतिद्मसत च तन्मूललात्। किंचास्म कबये ईश्वर एवं भिश्लुरुपेणागत्य भूतिं 
दत्ततानिति बदन्ति । एवं च भवाद्धगवतो भूतियंस्येति भवभूतिरित्यन्वर्थ इत्याहुः । 
यमिति । ब्रह्माणम् । यजनादिषद्कसंनिरतमित्यर्थ: । लाक्षणिको5यं मुख्यार्थपरत्वे 
प्रयोजनाभावात् । तथाविधे यं भवभूतिमियं देवताप्रसादादिना साध्यत्वेन प्रतिद्धा वा- 
रदेवी वश्या सत्येव विधिग्रतिषेधाहा सत्येवान्ववर्ततानुर्वर्तितवृती । यद्वा ब्रह्मार्ण यमेव 
वरया सलत्नन्ववर्तत । नलन्यमित्यर्थ: । पूर्वस्मिन्नर्थ वरयेवान्ववर्तत नद्भवश्यान्ववर्तत । 
अलाभेन कालिदासादिषु खयमवर्येव कालिदासप्रभद्यनुरोधेनागताया वाग्देव्या यद- 
नुवर्तनं तत्लावर्तते । अन्न “यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवान्बवर्तत? इति द्वितीयान्त- 
तरह्मशब्देन इवशब्देन च युक्त पाठान्तरमपि क्रविटदृस्यते। तत्रायमर्थ:--इयं वा- 

 ग्देवी ये भवभूतिं ब्रह्माणमिव खभतोरं चतुमुंखमिव वश्या सल्न्ववर्ततानुवर्तित- 
वती । देवस्र ञ्री देवी । दोव्यति प्रकाशयति प्रकाशते इति वा देवी । 'दिवट इति 
टित््वात् डीपू। यद्वा--यं देवी यादशभवभूतिविषयकेच्छावती सती इय॑ वाग्देव॑: 
अरह्मार्ण वश्येवान्ववर्तत । वश्यानुवर्तनाभिनयमात्र॑ खभर्तरि, भावबन्धसतु भवभूतावे- 
वेति भावः। सावित्या: प्रथम यमुज्ज्वलगुणं वत्रे खयम्” इतिवत्खयंवरं कृतव- 
तीलर्थ: । दिवुधातोः 'कान्तिगतिषु” इत्युक्ते: इच्छायां वृत्तिः दीव्यति कामयत इति 

देवीति कृदन्तदेवीपद्योगेडपि -+ तदरईम्” इति ज्ञापकात्। “धयैरामोदमुत्तमम् | 
इति प्रयोगाच कृग्रोगषप्या अनिद्यल्वात् पष्चा अप्राप्या द्वितीया उत्तमपरिमलकर्मक- 
पानकर्तरि तदा षश्ठीभ्रसज्ञात् । परंल्न्र पाठे व्यवहितान्वयों दोष इल्याहुः। उत्तर 
रामचरितं यत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते”! इति यच्छब्द्पाठ इति मल्ला य॑ वाम्देव्यन्बव- 
तेत । यत्मणीतं प्रयोक्ष्यते5भिनेष्यते स भवभूतिनाम कवि: अस्तीति पूर्वैणान्चय: । 
यत्तदोर्निलसंबन्धात्स इत्यस्र लाभः इति केचित् । परे तु 'तत्मणीतम्” इति तच्छ- 
ब्दयुक्तमेव पाठमुपष्टभ्य इयं वाग्देवी यं भवभूतिमन्ववर्तत स भवभूतिर्नाम कविरस्ति । 
तत्रणीतं उत्तरं रामचरितं प्रयोक्ष्यत इत्यन्वयः । अन्यथा विषेयस्म स्फुटप्रतीदयनापत्तेश्व 
इति वदन्ति । इयं प्ररोचना प्रस्तुता । तदुक्तम--“निवेदनं भ्रयोज्यस्त् निर्देशों देशका- 
लयो: । कविकाव्यनटादीनां प्रशंसा तु प्ररोचना ॥? इति ॥ २॥ एषो5स्मीति। 
कविवशात्कव्यनुरोधेनायोध्यक: । अयोध्यासंबन्धिक इल्यर्थ: । “धन्वयोपधादुज' 
इति सूत्रेण वुत्र् । तस्थाकादेशश्व॒ । तदानींतनश्वल॒रामपश्टमिषेककालीनश्व 
संबृत्तोइस्मीति योजना । निष्पन्नोस्मीत्यर्थ: । अयमाशयः--यय्पि भोजराज- 
मतरीदया सूत्रधारनटीग्रशतिभिः ग्रकृतिदेशकालावलूम्बिनी ग्रस्तावनामुक्ता 
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भो भोः, यदा तावदत्रभवतः पौरस्त्यकुलधूमकेतोमेहाराजरामस्थायं 
पट्टामिषिकसमयो रात्रिंदिवमसंहतनान्दीकः, तत्किमिदानीं विश्रान्तचा- 
रचरणानि चत्वरस्थानानि | 

(प्रविश्य) 

नट--भाव, प्रेषिता हि स्वगृहान्महाराजेन लक्कासमरसुहृदो म- 

हात्मानः पुवज्ञमराक्षसाः सभाजनोपस्थायिनश्र नानादिगन्तपावना ब्रह्म- 
बयो राजपेयश्र, यत्समाराधनायेतावतो दिवसान्ममोद आसीब । 

सृत्रधार/--आ, अस्थेततन्निमित्तम् । 

सूत्रधारादी निष्कास्य भूमिकां प्रवेश्य श्रवर्तिष्यमाणकाव्याभिनयकथासूचकविष्कम्भो 
वक्तव्य, तथापि सूत्रधारस्ेव काव्यकथाघटकदेशकालसंबन्धमज्ीकृत्य विष्कम्मवर्ण्य- 
कथोपन्यात्नः सूत्रधारलापरितद्यागाच्॒श्रस्तावनाल्ाह्वानिरिति कवेमतम् । तदनुसारे- 
णाहमायोध्यकः संवृत्तो 5स्मीति। अयोध्यासंबन्धित्व॑ च तस्थां कादाचित्कावस्थानरूपम् । 
तेन वेदेशिको$स्मीति उपरितनग्रन्थेन न विरोध: । यदा तावदिति। अन्नभवतः 

पूज्यस्थ पौलस्त्यकुलस्य रावणवंशस्थ धूमकेतोरमिवद्धस्मीकतुरुत्पातग्रहविशेषय वा । 
अद्वाराजश्वासौ रामश्व इति विग्नहः तस्त्र । राजिंदिवमइनिंशम् । “अचतुर-” इति सूत्रे 
निपातितो5यं शब्द: । असंहतनान्दीको5विच्छिन्नमज्ञलः । शेषाद्रिभाषा” इति कपू। 
हखप्रतिषेध: । अय॑ पद्ममिषेकसमयः यदा पद्चमिषेकमुहूर्तः यरिमिन्काले । यद्वा समय 
आचारः पद्चमिषेकरूप आचारो यदा यरिमिन्काले। इदानीमस्मिन्काले पद्मभिषिकसमये 
चत्वरस्थानान्यज्ञणभागाः विश्रान्तमवसितं चाराणामधिकारिपुरुषाणां चरणं संचरणं 

येषु तानि | विश्रान्ताध्वाराणामधिकारिपुरुषाणां चरणा अड्गयों येष्विति वा। चारा 

निवृत्तव्यापारा: सन््तः चल्नरेघृपविश्य विश्राम्यन्तीति भावः । तत्किमिदानीं पश्चभि- 
बेककाले चत्वरस्थानानि विश्रान्तवारचरणानीति यत् ततू किमिति योजना। यस्िन्दि- 

बसे कलशतीर्थसेचनरूपपद्चभिषेकफ्रियाधिकरणसमुहूर्तस्तद्दिवसात्पूर्वोक्तदिनानां. तदुत्स- 
वकालसत्वेन यथायमभिषेकसमय इध्युक्तिरविरुद्धा । सूक्ष्मकार् प्रति स्थूलकालस्था- 
धारत्वात् । प्रासादखट्टापर्यइन्यायो5त्रानुसंघेय:॥ भाव, प्रेषिता इति । मद्दात्मानो 
प्रहणैयों: । समाजनं सपयोगुपतिह्ठन्ते प्राप्रुवन्तीति सभाजनोपस्थायिन: । 'सुप्य- 
जातो' इति णिनिः । इदं च मध्यमणिन्यायेन पूर्वोत्तराभ्यामन्वेति । ब्रह्मपयों गौतम- 
विश्वामिनत्रादय:, राजपैयस्तु जनकप्रभ्नतयः । देवषींणां ऊध्वेदिग्गमनान्नानादिगन्ते- 
ययुक्तिः । यत्समाराधनाय येषां हव्टमादीनां समाराधनाय पूजनायैताबतो दिवसाने- 
तावत्सु दिवसेषु । अल्यन्तसंयोगे द्वितीया । प्रमोद: । चारगतागतहेतुभूतगदहृर्ष इत्यर्थ:। 
यत्समाराधनाय श्रमोद् आसीत, ते श्रेषिता इत्यन्बयः । 'तत्समाराधनाय” इति त- 
पदयुक्तपाठे तु न विश्रान्तचारचरणत्वे देतुदको भवतीत्वत्नाह--तत्समाराधना- 
पति । एवं चारचरणहेतुर्गत इति भावः ॥ आ, अस्त्येत्ट मित्तम् । आ इति स्मरणवा- 
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नट।--अन्यश् | 

वर्विह्ाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्र मातरः। 
अरुन्धती पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुराश्रमम् ॥ ३ ॥ 

सूत्रधारः--वैदेशिको5स्मीति एच्छामि । कः पुनजोमाता । 
नठौ-- 

कन्यां दशरथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत् | 
अपत्यकृतिकां राज्ञे रोमपादाय तां ददो ॥ 9 ॥ 

विभण्डकसुतस्तामृष्यश्वृज्ञ उपयेमे । तेन द्वादशवार्षिक सत्रमारब्धम । 

चकम् । अतएवं “निपात एकाजनाइ” इति प्रगृह्मयतात् आ अस्तीति संध्यभावः । 

“वाक्यसर्मरणयोरडित' इत्यायुक्ते: । एतत्रिमित्तमस्ति । मया विस्मृतमिति भाव: ॥ 

वसिष्ठाधिष्ठिता इति । अरुन्धती पुरस्कृत्य वसिष्ठाधिष्ठिता इत्यन्वयः । गुरुपली- 
लप्रयुक्तप्राधान्यादरन्धर्ती मुख्यां कला वसिष्ठेन व्यापारिता इत्यर्थ: । वसिष्ठः कर्तव्य॑ 
अरन्धतीमुखमवलोकमानो $नुशास्ति । ततो देव्यो5रुन्धत्या सह कतैव्यमनुतिष्ठन्तीदि 
भावः । जामातुरित्येतन्मध्यमणिन्यायेन यज्ञाश्रमाभ्यामन्वेति । यजे यश्ञनिमित्तम् ; 
“निमित्तात्कर्मयोगे” इति सप्तमी । सतीलत्यध्याह्रेण यज्ञ सति आश्रमं गता इते 
वार्थ: ॥३॥ वैदेशिको विदेशों देशान्तरं तत्रभवों वेदेशिक:। अध्यात्मादित्वाइम् । बि- 
देशस्थस्यापि कदाचिद्योध्यास्थितिसंभवादित्याहु: ॥ कन्यामिति । व्यजीजनद- 
जनयत्। “जनी प्रादुभोवे” इति धातोर्णिच् । तां शान्तां रोमपादाय रोमपादनाम्ने5प- 
त्यस्त कृतिव्योपारों यस्थास्तथाविधाम्ू । 'शेषाद्विभाषा” इति कपू । कन्यां ददा- 
वित्युक्ते कलत्रार्थमिति ग्रतीतेस्तद्वारणायापत्यक्ृतिकामिति । ददौ दत्तवान् ॥४॥ तेन 
ऋष्यशज्ैण । द्वादशवर्षाणि भविष्यन्तीति द्वादशवार्षिकम् । “तमधीशे शूतो भूतो 
भावी” इत्यघिकृत्य विहितो ठज् द्विगुः । वर्षाहुरु च!ः इति पाक्षिकों छुगभावः । 
अनुशतिकादित्वादुभयत्र वृद्धि: । नवृत्तरपदबृद्धिमात्रमू । “अभविष्यति” इति प्रति- 

षेधात्। न न द्वादशवर्षाणि भूतमित्यथों5स्त्विति वाच्यम्, आरब्धमित्युक्तेरसाज्नत्या- 
पत्ते: । तदनुरो धात्कठोरगर्भामपीत्यादिना कठोरगर्भेति नानीता सीतेत्युक्ततया सीताया: 
गर्भिणीदशायामेतत्सत्रमारब्धमिति स्पष्टमवगम्यते । एवं द्वितीयाइविष्कम्मे सम 
नन्तरं च गर्भेकादशे वर्ष क्षात्रेण कल्पेनोपनीय त्रयीमध्यापितौ” इत्युक्त्वा 'संप्रति 
परिसमाप्त॑ द्वादशवार्षिकं सन्रम्” इति वक्ष्यमाणतया अभत्रत्यद्वादशवार्षिकशब्दस्य 
द्वादशवषोणि भूतमिंत्यथभ्युपगमेन तद्ठिरोधापत्तेरितिं ध्येयम् । तदनुरोधात्तदनुस- 
रणाद्धेगेः कठोरग्मी पूर्णगर्भाम् । कठोरशब्दः पूर्णवाची । तदुक्तमुणादिषु वैयाक- 
रणैः--“अयं पूर्णतायामएऐ नै । यात ककति । 'कर्ाइरतोधप्वर॑ गच्छेवः इति 



प्रथमो5क्षः । १३ 

सूत्रधारः--तत्किमनेन । एहि । राजद्वारमेव स्वजातिसमयेनो- 
क्धिव | 

नट;--तेन हि निरूपयतु राज्ञः सुपरिशुद्धामुपस्थानस्तोत्रपद्धू्ति 
भावः | 

सूत्रधार/--मारिष, 

सवेथा व्यवहतेव्यं कुतो द्वचनीयता । 
यथा ख्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुजनो जनः |॥ ५ ॥ 

नट--अतिदुजन इति वक्तव्यम् । 
देव्या अर्पि हि वेदेद्याः सापवादों यतो जनः । 
रक्षोगृहस्थितिमूलमपिशुद्धों त्वनिश्चयः ॥ ६ ॥ 

जय हल व की वछक्इक्वनीनीीीीनग- वननीीीयीयणककत-त-_- खत न्क्५०++>+वतनत ++++-त+>++...त... 
जज फपजाओ-णतणथभयाजओापयाज 

विधेः, किं पुनर्न्यायादिति भावः ॥ तत्किमिति | खजातिसमयेन स्वजातिमयीद- 
या । उपतिष्टावस्तोषयाव: । रामस्य आत्मानं मानुष॑ मन््ये राम॑ दशरणत्मजम् 
इति देवतात्वाभावात् 'उपाहेवपूजा-! इत्यादिना नात्मनेपदम् । तथा व स्वज्ञः 

त्यनुगणरूपं यत्सोत्रं तत् कुब इति बोध: ॥ तेनेति । स्तोतव्यमिति वत्तेनेद्यर्थ: 
सुपरिशुद्धां स॒ष्रु दोषरहिताम् । स्तुवन्ल्यनेनेति स्तोत्र ग्रन्थ: तस्य पद्धतिरानुपूवी । उप- 
स्थानाय गुणिनिष्ठगुणामिधानाय स्तोत्रपद्धतिमित्यर्थ:। समासखु षष्ठथन्तस्येति बोध्यम् । 

निरूपयतृत्पादयतु । वदल्ित्यर्थ: ॥ ननु यदुक्त खुर्ति निरुपयत्रिति तदवगच्छामि 

सुपरिशुद्वामिति नाभ्युपगच्छामि, दोषरहितल्वरूपपरिशुद्धलस्थ प्रयोजनाभावात् । सु 
तिवचन तु कर्तव्यमेव खजातिनियतव्यापारलादिद्याइ--सबे थेति । सर्वेण प्रका 

रेण सर्वथा व्यवहतेत्यं व्यवहार: कतव्य: । भावे तव्यप्रत्मयय: । व्यवहारशब्दः ख़ु 
तिकरणरूपव्यापारपर: । अवचनीयता वचनीयं दोषस्तद्रहितता। सुपरिश्ुद्धतेल्यर्थ: । 
कुतः किमर्थम् । यद्वा कुतः करमे । सार्वविभक्तिकस्तसि:” इति चतुर्थ्यर्थ तम्ति: । 
अयमाशय:--दोषवत्तया वा दोषरहिततया वा ग्रुणवत्तया वा स्तुतिकरणरूपव्यापार: 
कर्तव्य: । तस्य खजातीयधर्मचात्त्वदुक्तसुपरिशुद्धतया तु किम । तस्था: फलाभावा- 

दिति | ननु जनाभिनन्दनमेव तत्फलमख्तु, कुतः फलाभाव इत्यत्राह--यथा शब्लरीणा- 

मित्यादिना । पूर्वपादस्थहिशब्दस्थात्र संबन्ध: । हि यस्माजनः ख््रीणां साधुत्वे दुजन- 
स्स्मादवचनीयता किमर्थति पूर्वण संबन्ध:। जन: ज्रीणां साधुत्वे यथा "तित्रत्यविषय 
इव वाचां साधुत्वे माधुयॉज्ज्वल्यादिविषये दुजनो दोषदर्शी । दोषदर्शिल्लमेव हि दौजैन्य 
मिति भावः । यथा ञ््रीणां साधुत्वे जनो दुजनस्तथा वाचां साधुत्वे5पि जनो दुजेन:, हि 
यस्मात्तस्मादवचनीयता किमर्थव्यर्थ: ॥५॥ ग्रकृतकथासंगतये यथा ख्रीणामिति यथेति 
दश्ान्त उक्त: । तदुपजीव्य प्रकृतमवलम्बते--नटः--अतिदुर्जन इति ०फक्तव्य- 
मिति। तत्न हेतुमाहइ--देव्या इति। हि यत इत्यनरथाकमं पूर्वोत्तरार्धयोरन्वय: । 

उ० रा० २ 
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सूत्रधार/--यदि पुनरियं किंवदन्ती महाराज प्रति स्थन्देत ततः 
कृष्टं स्थात् । । ( 

नट;--सवेथा ऋषयो देवाश्व अयो विधास्यन्ति | (परिक्रम्य ) भो 
भोः, केदानीं महाराज: । (आकर्ष्य )) एवं जनाः कथयन्ति--- 

स्रेहात्सभाजयितुमेत्य दिनान्यमूनि 
नीत्वोत्सवेन जनकोउच गतो विदेहान । 

6 देव्यास्ततो विमनसः परिसान्त्वनाय 
धर्मोसनाद्विशति वासमृहं नरेन्द्र: ॥ ७ ॥ 

(इति निष्कान्तों ॥) 

इति प्रस्तावना । 

हि यस्महिव्या दीप्तिमया अपि । खभावतो दोषप्रतिभठाया अपीद्यर्थः वेदेल्या वि- 
देहराजपुत्या: । संबन्धसामान्ये षष्ठी । जन: सापवाद: । अपवादो दोषकथन तेन सहित 
इत्यर्थ: । तथा च बैदेद्दीसंबन्ध्यपवादसहित इल्यर्थ: । नित्यसापेक्षत्वात्समास: । तदु- 
क्तमू-- संबन्धिशब्दः सापेक्षो नित्य सर्वः समस्यते” इति । यतश्व रक्षोग्हस्थितिः 
राक्षसग्हावस्थानमात्रम् । नत्वन्यदिति भावः । मूल दोषकथनहेतुः । अग्निश्युद्धों अनि- 
श्यस्तु निश्चााभावश्र। तुशब्दश्वार्थकः । अन्न देव्या इति दोषाभाव उक्त:। रक्षोगरह- 

स्थितिरिद्यनेन असाधारणहेत्वभाव उक्त: । अभिशुद्धाविद्ययेन बाधकप्रमाणमुक्तम् । 

तथा च एतत्सरवमपि नावलोकितमिति भाव: । विषयप्रभावमविगणय्य असतो 5पि दो- 
षस्प कथन सुतरां दुर्जनकायेम् । तत्राप्यसाधारणहेतुमप्यटष्टा विषयप्रभावमप्यविगण- 
य्यासतो5पि दोषस्य कथनम् , ततो5पि दुजनकार्यम् , तत्रापि बाधक प्रमाणमप्यविश्वस्था - 

साधारणकारणमप्यदृष्टा विषयग्रभावमप्यविगणय्यासतो5पि दोषस्थ कथनम् , ततो 5प्य- 

तिदुर्जनकार्यमिति । अन्न हि यस्मात्सापवादः | यतश्व रक्षोग्हस्थितिमूलम् । अभ्नि- 
जुद्धावनिश्वयश्व जनस्थ । तस्माजनो 5तिदुजेन इति वक्तव्यमित्येवं पूर्वेणान्वयः ॥ ६ ॥ 
यदि पुनरिति । किंवदन्ती लोकवाद: स्वन्देत प्रत्नवेत् । श्रवणविषयीभवेदिति या- 
बत् । अनेन प्रथमाड़ार्थ: सूच्यते । 'सर्वथा ऋषय:” इत्यायनेन शेषाड्ार्थ: सूचित: । 
एप ऋषिकतृकश्रेयो विधानरूपबीजन्यासादुपक्षेपो नाम संध्यज्ञमुक्तम् । यथा--“बी- 

जन्यास उपक्षेप:” इति ॥ आकण्याति । इृदम[क़ाशभाषितमुच्यते । तदुक्तम--- 
अप्रविष्टे: सहालापो भवेदाकाशभाषितम्” इति । स्नेहादिति । सभाजयितु पू- 

जयितुम् । उत्सवेन दहृषेजनकव्यापारेण । विमनसो दुःखितहृदयायाः परिसान्त्वनाय 
तहुःखापनयनक्षमम्धुरवचनप्रयोगाय । 'तुमर्थाच्च” इति चतुर्थी | धमोसनात। क्षत्रिय- 
धर्मभूतराज्यपरिपालनार्थपिंहासनादिद्यर्थ: । वासगएह खावासगृहम् । विशति प्रवि- 
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(ततः प्रविशत्युपविष्टे राम: सीता च ।॥) 

राम;--देवि वैदेहि, विश्वसिहि | ते हि गुरवों न शक्कुवन्ति 
विहातुमस्मान् । 

कि त्वनुष्ठाननित्यत्वं स्वातन्व्यमपकषेति । 
संकटा ब्याहितामीनां प्रत्यवायेगहस्थता ॥ ८ ॥ 

सीता--जाणामि अज्उत्त, जाणामि । किंदु संदावआरिणो बन्धु- 
जणविप्पओआ होन्ति । 

राम;--एवमेतत् । एते हि हृदयममेच्छिदः संसारभागाः | येभ्यो 
बीभत्समानाः संत्यज्य सवोन्कामानरण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः 

(प्रविश्य ।) 

कश्ुुकी-- रामभद्ग-(इल्घेक्ति साशइम् ) महाराज- 
शेभ+--(सस्मितम ) आये, ननु रामभद्र इत्येव मां प्रत्युपचार: 

शोभते तातपरिजनस्य । तद्यथाभ्यस्तमभिधीयताम् । 

१, जानामि आर्यपुत्र, जानामि । किंतु संतापकारिणो बन्धुजनविप्र- 
योगा भवन्ति । 

शति ॥७॥ एवं प्रस्तावना प्रखुता। अथाड: अस्तूयते--ततः प्रविशतीत्यादिना । 
अड्डलक्षणं तु--'प्रलक्षनेतृचरितो बिन्दुव्यक्तिपुरस्कृतः। अड्डो नानाग्रकारार्थसंविधा- 
नरसाश्रयः ॥” इति । विश्वसिहि संतोष॑ प्राप्रहि । 'समाश्वसिहि! इति पाठान्तरम्। वि- 

हातुं लक्तम् । कि त्विति। किं तु अनुष्ठानस्थ नित्यनैमित्तिकादिकर्मकलापनिवर्तनस्य 
निद्यल्ल॑ं नियतता । अनुष्टानाभावविर हरूपनियम इत्यर्थ: | खातन्त्र्यं खेरावस्थानमपक- 
पति न सइते । अपक्षतीत्युक्द्यातिक्रामदपि खेरावस्थानं निरुन्ध इति लाभेन, क- 
दचिदप्यज्ञीकृतमपि खेरचरितं तदाननुप्ठितकमोनुष्ठापनेन, तदनुष्ठानाभावप्रायश्रित्ता- 
नुशपनेन च लभ्यते । जनेरिति तदाशय: । तदाइ--संकटा हीति । हि यस्मात्। 
आद्विताम्मीनां गृहस्थता ग्रृहस्थाश्रम: ग्रल्मवायेरविह्वितानाचरणजन्यपातके: संकटा नि- 
बिद्या दुःखरूपा वा । जाग्रत्प्त्मवायेल्यर्थ:॥८॥ एचमिति। येभ्य इति संसारभागेभ्य: । 
संसारे5वश्यानुभाव्यभाग इल्र्थ:।धंसारो द्वि शरीरसंबन्धानुबन्धिसुखदु:खसमुदाय:। 
तंथा च ग्रुरुबन्धुवियोगादीनां तदेकदेशलं संगतम् । बीभत्समाना जुगुप्समाना: । 
एतद्ोषानुबन्धजनितनित्तबृत्तिनिवृत्तियुक्ता इत्यर्थ: । बीभत्साया जुग॒ुप्सावस्थायिक- 
त्वादित्य॑ व्याख्यातम्ू । अतएवं बीभत्समाना इत्यस्थ॒जुयुप्साविराम-” इलादिना 
पश्चमी । 'बन्ध बन्धने' इत्यस्मात्खा्थ_ सनि रूपमिद्म । बधेश्वित्तविकारे” इति 
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कूश्ुकी--देव, ऋष्यश्रज्ञाश्रमादशवक्रः संप्राप्त: 
- सीता--अज, तदो कि विलम्बीअदि । 
राम/---लवरितं प्रवेशय । 

(कन्चुकी निष्कान्तः ।) 

(प्रविदय ।) 

अष्टावक्र/---स्वसति वाम् । 

राम/--भगवन् , अभिवादये । इत आस्यताम् | 
सीता--भेअवं, णमो दे । अबि कुसर्ं सजामातुअस्स गुरुअ- 

णस्स अजाए सनन््ताए ज। 
राम/--निर्विप्त: सोमपीथी भावुकी मे भगवादनृष्यश्रृद्ध, आयो 

च शान्ता । 
सीता--अम्हे वि सुमरे्दि। 
अष्टावक्र/--उपविश्य ) अथ किम् । देवि, कुलगुरुभेगवान्व॒सि- 

४स्त्वामिदमाह-- 

विश्वंभरा भगवती भवतीमसूत 
राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता ते । 

१. आये, ततः कि विलम्ब्यते । 
२. भगवन्, नमस्ते | आगे कुशर्ं॑ सजामातृकस्य गुरुजनस्यायाया: 

शान््तायाश्र । 
३. अस्मानपि स्मरति। 

वार्तिकादस्य चित्तविकारे वृत्ति: । काम्यन्त इति कामा: । कर्मणि घर । सृह- 

क्षेत्रपुत्नादयस्तानितद्यर्थ: ॥ उपचारो व्यवहार: । यथाभ्यस्तमभ्यस्तमनतिक्रम्य । यथा- 

रथल्रात्समासः । अभिधीयताम् ॥ अशवक्रस्तदाख्य: । अशे वक्राणि अस्येति विग्रह:। 
योगरूढशब्दः । “अष्टन: संज्ञायाम” इति दीघः । हास्पानुप्रवेशार्थमशवक्रप्रवेश: ॥ 

अवि कुसलं सज़ामातुअस्सेति | सजामातुअस्स सजामातृकस । 'श्रायो लु- 
क्ृगचजतदपयवाम” इति सुत्रेण ककारलोप: । तस्मिन्नवशिश्वकारस्येकत्सृष्टयकार- 
श्रुतिश्व प्राकृतव्याकरणसिद्धा ॥ निर्विन्न इति । सोमपीथी । सोमपा इत्यर्थ: । भा- 

बुकः पूज्य: । शान्तापतित्वादिति भावः ॥ विश्वेभरेति । नन्दिनि ग्रुणपूर्णे । 
“दुनदि समृद्धौ! इत्यस्मात् भावे घनि अत इनिनठौ” इति इनिप्रद्ययः । एकाक्षरा- 



प्रथमाउड्टू । 

तेषां वधूस्त्वमसि नन्दिनि पाथिवानां 
येषां कुलेषु सविता च गुरुवेयं च ॥ ९॥ 

तत्किमन्यदाशास्महे । केवर्ू वीरप्रसवा भूयाः । 
राम;--अनुगृहीताः स्मः | 

त्कृतोडजाताविति निषेधस्तु प्रायिकः । ग्रह्मादिणिनिवों । नान्तल्ातू डीपू । नन्दिनि 
पुत्रि | संबोधनम् । इदं व अस्माकं तु जनकसुता दुह्तिव” इति वक्ष्यमाणरीद्या दशरथ- 
मतानुसारेण भगवती पषाहुण्यपरिपू0्णो विश्वेंभरा भूमि: | भूरिद्यायनुक्ला विश्वंभरोक्ति: 
क्षान्तिप्रधानतातूचनाय । भवर्ती पूर्जा त्वामसूत सूतवती । 'धूड प्राणिप्रसवे” लू । 
शपो लक । विश्वंभराशब्दसतु॒'संज्ञायां भतृ-” इत्यादिना खत्प्रद्ययमुमागमाभ्यां 
निष्पन्नः । प्रजापतिना ब्रह्मणा समः । खाध्यायादिना अद्यतुल्य इत्यर्थ: । मान्धातार- 
मपारसंसदि महद्धावे यश्ोराशिषु/ इत्युक्तरीतद्या ब्रह्मवत् माहात्म्यशालीति वा । 

राजा । राजते दीप्यतें इति । 'कनिन् युश्ृषितक्षि-” इतद्यादिना कनिन्प्रत्यय:। ब्रह्मज्ञा- 
नपरिषूर्णतया नेष्ठिकवन्निरतिशयदी प्तियुक्त इब्यर्थ: | इद चोक्त मीमांसायाम्--क्ष 
त्रियल्वगतेश्व” इति सूत्रविषयवाक्यग्रकरणे जानश्रतीनां क्षत्रियत्वत्तान्ते स्पष्टम् । 
यद्वा ज्ञानभत्तिवेराग्येरस्मदादीनपि रक्यतीति राजा थधातूनामनेकार्थत्वादिति ' 

जनकः पूर्वोक्तिप्रकारेण श्रुतिषु प्रसिद्ध: । 'जनको ह वेदेह:”, कर्मणेव हि संसिद्धिमा- 
स्थिता जनकादयः” इल्यादिषु प्रसिद्ध इत्यर्थ: । ते पिता येषां राज्ञां कुलेष्विति बहुल 
पूजायामुड्भूतावयवविवक्षया । कुल ह्ुत्पादकप्रबन्ध: । सर्वे जगत्मुवति कर्मानुष्ठाने 
ग्रेरयतीति वा सविता सूर्यो गुरु: पिता वयमहम् 'अस्मदो द्वयोश्र” इति एकत्वे बहु- 

वचनम् । 'सविशेषणस्त्र प्रतिषेध:” इति तु न विधेयविशेषणविषये । “ततोनु ल॑ं प्रे- 
यान्वयमपि इताशाः प्रियतमा:” इत्यादिप्रयोगात् । 'यद्वा वसिष्ठाज्ञिरसो ऋषी प्राचेतस- 
स्तथा? इति वक्ष्यमाणरीत्या वाल्मीके:, ज़म्भकाम्नसंप्रदायेन विश्वामित्रस्य, वामदेवा- 

देश्व ग्रहणात् वयमिति बहुवचनम् । गुरुरित्यनुषक्तस्य वचनविपरिणामात् ग्ुरवो हितो- 
पदेशर: । ग्रणातीति गुरु: । इग्नोरुच”ः इत्योणादिकसूत्रेण निष्पन्नोड्ये शब्दः । 
'गुशब्दस्तन्धकारः स्थात् रुशब्दस्तन्निवर्तक:” इति निरुक्त्या अज्ञाननिवर्तेक इत्यर्थः । 
गुरवः पितर इत्येव वार्थ: । स द्विविदातस्त जनयति' इति स्मतेः 'पुत्नका इति होवाच' 
इत्यादि पुराणान्च । तेषां पार्थिवानामू । सर्वा पूर्वमियं येषामासीत्कृल्ला वसुंधरा” 
इत्युक्तमुख्यप्रथिवीपतित्वधर्माणां वधूरसि ख्रुषासि ॥ ५ ॥ तद्ति। तस्मात् अन्य* 
तक वक्ष्यमाणादितरत्किमाशास्महे । 'आडः शासु इच्छायाम्” इति घातोलेद्र । भर्य॑ 
भाव:--तव गरुणातिशयो नाशास्यस्तस्थ 'विश्वंभरा भगवती इत्युक्तमातृसंबन्धवशादेव 
तत्सिद्वेः । नापि ज्ञानभक्तिवेराग्यादिकम्, तस्प ब्रह्मवित्तमजनकसंबन्धादेव तहा- 

भात् । न वा हितग्राहित्वमैश्वय भर्तृसंबन्धप्रयुक्तनिकर्षाभावश्र प्रार्थ्य: । तेषां सहु- 
[संबन्धशालिमद्वाराजमहाकुल प्रसूतराजकुलस्नुषात्वादेव सिद्धत्वात्ू। अत एतेषां ना- 

गस्त्वम् , किंतु वीरप्रसवत्वस्येति । एप ऋषिश्रेयोविधानभूतवसिष्ठानुअहरूपबी जस्य 
[हूकरणात्परिकरः । तदुक्तमू--“बीजस्य बहूकरणं परिकरः” इति ॥ अजुगृद्दीता 



१८ उत्तररामचरिते 

लोकिकानां हि साधुनामर्थ वागनुबतेते । 
पीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोडनुवतते ॥ १० ॥ 

अष्टावक्र/:--हरद च भगवत्यारुन्धत्या देवीमि! शान्तया च भूयो- 
भूयः संदिष्टम् | यः कश्चिद्रभेदोहदोदयों भवत्यस्था! सो3वश्यमचि- 
रान्मानयितव्य इति । 

राम;--क्रियते यद्येषा कथयति । 
अष्लावक्रः--ननान्दुः पत्या च देव्याः संदिष्टम---वत्से, कठोरग- 

भेति नानीगसि । वत्सोडपि रामभद्रस्लद्विनोदाथेमेव स्थापित: । तत्पु 
त्रपृूणीत्सज्ञामायुष्मतीं द्रक्ष्यामः” इति । 

रामः---सहरषेलजञास्मितम् )) तथास्तु । भगवतः वसिष्ठेन न किंचि- 
दादिष्टोडस्मि । 

अषप्टावक्र/--श्रयताम । 
जामातृयश्ञन वर्य॑ निरुद्धास्त्वं बाल एवासि नव च राज्यम् । 

क्तः प्रजानामनुरञ्ञने स्थास्तस्मायशों यत्यरमं धने व: ॥ ११ ॥ 
इति । एतन्मनुष्यानुग्रहरूपबीजाज्ञीकरणहरूप समाधानं नाम संध्यज्ममुक्तम् । तदु- 
क्षम---बीजाड्ीकरणं समाधानम! इति | छोकिक्रानामिति । लौोकिकानामिल- 
तो व्यतिरेकनिर्देशाछ्योकान्यस्थ वेदस्येव झटित्युपस्थितेः ऋषीणामित्युक्तम् । ऋषीणां 
पुनः | तपखिनामित्यर्थ: | वाचमर्थो इनुवतते वागधीनो$थों भवति । तपखिनामु- 
क्तिहिं तपःप्रभावेनानासत्रमप्यर्थम्रुत्पादयतीति भावः । यद्वा 'कष गतो! इत्यस्य 

बुद्यर्थत्वात्कालत्रयवर्तिवसुसाक्षात्कतृत्व॑ ऋषिपद॒प्रवृत्तिनिमित्तमू । तथा व भाविन- 
मर्थ द॒ष्ठा ते बदन्ति । ततः खकाले प्राप्ते सोडर्थस्तामनुसरतीति भावः । हि. यस्मात् 
एवं तस्मादनुण्हीता वयमितल्यन्वयः । एतत् ऋषिश्रेयोवितरणरूपबी जगुणवर्णनात् वि- 
लोभन नाम संध्यक्ञमुक्तम् । यदुक्तमू--'बीजगुणवर्णनं विलोभनम्” इति ॥१०॥ इ् 
चेत्यादि। गर्भस्य दौहद लक्षणम् 'सकीचकैर्मार्तपूर्ण रन्प्रे:” इतिवत् विशेष्यमात्रपरम् । 
अन्यथा दौहदशब्दसैव गर्भचिह्वाचित्वात् । तच् विशिश्वस्तुविषयासिलाषादिरुपम् । 
तस्थोदय आविर्भाव: । मानयितव्य: संभावयितव्यः । तथा संपादनेन सफलीकार्य इति 
भावः ॥ क्रियत इति । एषा कथयति यदि क्रियत इल्न्वयः ॥ ननानदुरिति | 

ननान्दुः । शान्ताया इल्यर्थ: । देव्या इल्यस पूर्वोत्तराभ्यां संबन्ध: । तथा च देवी- 

संबन्धिननान्दपतिना देव्या: संदिष्टम् । देवीं प्रति संविश्मित्यर्थ: । पुन्रपूर्ण उत्सज्नो- 
5ड्ो यस्था इति बहुब्रीहि:ः । यद्वात्र पूर्णपदेन यमाकिद्यपि सूच्यते, अन्यथा पुत्रवदु- 
त्सज्ञामिति वक्तु शक्यत्वात् । द्रक्ष्याम इति । एतत् बीजानुग्रणप्रयोजनविभावनारूपा 

युक्तिनाम संध्यक्षमुक्त भवति । तदुक्तमू--बीजानुगुणप्रयोजनविभावना युक्ति:” 
इति ॥ जामात्रिति | ऋष्यश्ज्ञेति वक्तव्ये जामात्रित्युक्ते पूज्यतास्फोरणाय । एवं 
व तदिद्वितं ज्ञात्ववास्मामिस्तत्रासितव्यम् । कि पुनस्तत्कृतबहुनिरबन्धे सतीश 
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राम/--यथा समादिशति भगवान्मेत्रावरुणिः । 

ज्वेहं दयां च सोरुय च यदि वा जानकीमपि | 
आराधनाय लोकस्य मुश्नतो नास्ति में व्यथा || १२ || 

इ--निरुद्धा इति । अनेन सर्वप्रकारेणापि नगरं ग्रत्यागमने त्वरातिशयो वरिष्ठस्येति 

व्यज्यते । ननु कुत इट्शत्वरातिशय इ्मत आह--त्व॑ बाल एवासीति । नतु रा- 
ज्यततञ्विचारोपमदोभिज्ञ इत्यर्थ: । कि च दशरथजामातरं ऋष्यशज्ज जामातेति 

* निर्दिशन्वसिष्ठ: ख़स्य दशरथस्थानीयतामभिप्रैति । तच्च रामबुद्या खबुद्या च । एव 
चात्रत्यवालशब्दः पुत्रत्वाभिग्रायमूलक: । ततश्व ननु यबत्राचार्यकं प्रसन्न सात । 

इति तदागमने त्वरातिशय इति । न केवलमहमाचार्य:, किं तु ्वह्ुत्या दशरथस्थानी- 
यश्र । तथा च त्वदीयराज्यज्ञत्रविषयकास्थानानर्थशड्टा मामसंनिकृष्ट बाधघत इद्याह--- 

त्व॑ं वाल एवासि । नत्वन्याहशरघुकुलराजवत् शिष्य इत्यर्थ: । तथा च _तव शिष्यमा- 

त्रत्वे पौरोहित्यादिकं वामदेवादयों निर्वैक्ष्यन्तीति तदर्थ नास्माक त्वरा । किंतु तत्पु- 
अत्वात् तां युवराजीकृत्य महाराजस्थानीयेन मया राज्यतन्त्रों विचारयितव्य: । 
अन्यथा न मामतिगड्ा मुब्रतीति भाव: । नन््वस्त्वेवमू, तथापि युद्धादिषु लब्धवर्णस्य 

योवराज्यस्थ पालने सहायापेता नास्तीत्यत्राह--राज्यमिति । नव च नवमेव॒ ।! 
नतु युद्धादिवत् परिचितपूर्वमित्यर्थ: । ननु तहिं कि. कतंव्यमित्यत्नाइ--युक्त इति । 

युक्त: संनद्धः । योग: संनहन' इति कोशात् खस्मादात्मन आत्मीयाद्वा । परम 
सर्वोत्कृष्ट प्रस्तिद्धधनस्य क्षयित्वमिति, तत््वावृत्ति: परमशब्देन विवक्षिता । धन लब्धा- 

शपरिपालनालब्धांशा्जनाभ्यां घनतुल्यमिद्यर्थः ॥११॥ यथेति। मैत्रावरुणि: मित्रावरु- 
णयोरपत्यमित्ययें बाहादित्वादिजूप्रत्यय: । 'दिवतादन्द्दे च! इत्यानह। इयं॑ च कथा पौरा- 
णिकी वेदितव्या | समादिशत्याज्ञापयति । तथा करोमीति शेष: | स्लेहमिति । लेहो हि 
सुखरूप: सुखान्तरहेतुश्च । किंच 'शरीरं वसु विज्ञान मित्रार्थ सपरित्यजेत! इत्युक्त- 
रीत्या सवोपेक्षया प्रशस्तश्च । अपि च अहेतुः पक्षपातो यस्तस्थ नास्ति? इत्युक्तरीद्या 
दुर्निवर्यश्व । तथा च तत्परितद्यागोइपि मम न दुःखायेति भाव: । ल्रेहस्य व्यवस्थित- 
विषयत्व एव गुणत्वम् , अन्यथा तु दोषत्वमस्तीति निष्कषे: । दया तु सर्वविषयापि गुणत्वं 
ने मुश्नति | यथा 'सर्वभूतेषु सर्वत्र संतुष्या येनकेनचित् । सर्वेश्द्रियोपशान्त्या च तु- 
ध्यद्याश जनादेन: ॥! इत्युक्त्या धर्मरूपतया च। किंच परदुःखाधीनसत्ततया तन्िवृत्ति 
विना दुर्निवतद्यो । तामपि मुश्चतो मम न व्यथेति भावः । एतेषां व्यतिरेकेच्प्या- 
त्मनो न व्यतिरेक इत्यस्यापकर्ष: | सीता तु प्राणेभ्योषपि गरीयसी” इत्युक्तरीत्या 
जीवितं प्रत्मपि प्रधानभूता । दिंच “अवथावसितं रामस्य जीवितप्रयोजनम्” इति 
वक्ष्यमाणरीद्ा मह्तिरेकप्रयोजनव्यतिरेकवती । पूर्वोक्तत्नेददयासोड्येः संतुशे5हं 
तामवलम्ब्य । तथाभूतामपि मुश्चतो मम न व्यथेति भावः । सीतामित्यनुक्त्वा जान- 
कीमित्युक्तिलेकाराधनापेक्षया ब्रह्मवित्तमजनकानुरोधो5प्यकिंचित्कर इति सृचयति । 
लोके हि अभिमतवस्तुपरित्यागात्यूर्वकाले तस्य संनिधानात् न दुःखभूयस्त्वम् । परि- 
त्यागातपरमौष तस्यातीतत्वात् न दुःखभूयस्वम् । तत्परिद्यागकाले ठु भवति दुः- 
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सीता--अदो जेव्व राहवधुरंधरो अजउत्तो । 
राम/---कः कोउत्र भो: । विश्राम्यतादष्टावक्रः । 
अष्टावक्र/--(उत्थाय परिक्रम्य च )) अये, कुमारलक्ष्मणः प्राप्त 

(इति निष्कान्तः ।) 
(प्रविदय) 

लक्ष्मण:--जयति जयत्यायें: | आये, अजुनेन चित्रकरेणास्मदुप 
दिष्टमायेस्थ चरितमस्यां वीध्यामभिलिखितम् । तत्पश्यत्वायेः । 

राम;---जानासि वत्स, दुमेनायमानां देवीं विनोदयितुम् | तत्कि: 
यानवधिः । | 

लक्ष्मण;---यावदायोया हुताशनशुद्धिः । 
राम/--शान्तं पापम् | (ससान्लवचनम् ॥) 

उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरेः । 
तीथोंदक च वह्िश्व नान््यतः गुद्धिमहेतः | १३ ॥ 

१, अत एवं राघवधुरंधर आयपुत्रः । 

खभूयस्त्व॑ तावद्वतिमानत्वात् । मम तु वर्तमानकालेडपि न दुःखमिति वर्तमानाथैक- 
मुश्त इति पदतो लभ्यते । व्यथेति सामान्यशब्देन मनोव्याधिरपि नेव्यर्थ:॥ १ २॥राघ- 
वधुरंधर: । रघुव॑ंशश्रेष्ठ इत्यर्थ: । राघवपदोपादानं साभिप्रायकम् । शरणागतसंरक्षण- 

भूतद्यालोकाराधनेकपररघुवंशजस्य तवेदमनुरूपमित्यभिग्रायः ॥ विश्राम्यताद्विश्रमं 
प्राप्नोतु । आशिषि परस्मेपदलोटस्तातडू। “विश्राम्यताम्! इति पाठे तु परिजनेरिति 
शेष: । विश्रमवान्क्रियतामित्यर्थ: । णिजन्तात्कर्मणि लोटू ॥ अजुनेन तन्नाम्ना । वी- 
थ्यां चित्रमयश्रेण्याम् ॥ दुर्मनायमानां दुःखितमनस्कराम्ू । जनकस्थ खदेशान्प्रति 
गमनादिति भाव: । कर्तुःक्यड् सलोपश्व” । डित्वादात्मनेपदम् । शानच् | विनोदयितुं 
दुःखबिस्मरणपूर्वक॑ संतोष॑ ग्राहयितुम् । नुद प्रेरणे!ट । उपसर्गबलेन उक्तार्थलाभ: । 

तत्कियानवधि: । तदिल्यव्ययम् । तस्येत्यर्थ: । अवधिरन्तः कियान् । किंप्रमाणक 

इत्यर्थ: । अनेकसंख्याकेषु मक््यापारेषु कीट्शसंख्यायुक्तो 5स्मह्मापार: । अस्य चि- 

त्रस्थावधिरित्यर्थ: ॥ यावद्ति | हुताशनेन शुद्धिरिति विग्नहः। यावच्छब्दो 5वधार- 
णार्थकः । हुताशनशुद्धियावत् । हुताशनझुद्धिरेवावधिरित्यर्थ: । अवधिरिति पूर्वस्मादनु- 
पन्ञः ॥ श्ञान्तं पापमिति | योइयमलीकोपन्य[सस्तस्प॒ पीडाहेतुभूतपापशान्तिकरो 
भवत्विति तात्पर्यम् । लोकोक्तिरियमिश्टजनं प्रतद्मनिश्वचनाक्षमजनाशीर्वचनरूपा । 

ससान्तवचनम् । अद्यर्थमधुरवाक्सहितमिद्यर्थ: ॥ उत्पत्तीत्यादि । उत्पत्त्या 
परिपूतायाः परिशुद्धाया: । कृत्रिमत्वननिरासार्थमिदम् । खभावतो दोषप्रतिभठाया इई- 
द्रर्थः । अस्थाः सीताया; । पावयन्तीति पावनानि । नन््यादित्वाह्युप्रय्यय: । अ- 
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देवि रिवयजनसंभवे, प्रसीद | एप ते जीवितावधिः प्रवादः । 
छ्लिश्टो जनः किल जनैरनुरञ्ननीय- 

सत्नो यदुक्तमशुभं च न तक्क्षम ते। 
नेसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्त॒ सिद्धा 

मून्नि स्थितिने चरणैरवताडनानि ॥ १४ ॥ 
न्यानि पावनानि पावनान्तराणि । तैरित्यर्थ: । किमू । न किमपीलर्थ: । शुद्धिह्ि 
दोषनिहरणम् । अविद्यमानदोषाया: कर्थ॑ श॒द्विरिति भावः । किंच अन््तर्रशब्देन दो- 
षरहितमात्रस्य पावकवस्लपेक्षा नास्ति | पावकस्य तु तन्नैरपेक्ष्यं केमुतिकम् । इये च 
केवल दोषरहिता न । किंतु"पावका चेति सूच्यते । “अपि मां पावयेत्साध्वी ल्ात्वे- 
तीच्छति जाह्॒वी” इति न्यायात् । उत्तमर्थमुत्तरार्धन दशेयति--तीर्थोदकर्मिति । 
गन्नादिपावनजलमू । तीर्थशब्दों विशेषणमात्रपरः । यथाश्रुते तीर्थशब्दस्थैव परिशु- 
द्वोदकवाचिल्वातू । यद्वा तीथानां गुरूणामुदक पादावनेजनाम्भ: । “आप: पादावने- 
जनीरद्विषन्तं निर्देहन्तु मे” इति भ्रुतेः | वहिश्व । अन्यतः शुद्धिमन्यहेतुकशुद्धि नाहँत:। 

यथा पावकल्वाविशेषात्तीथेंदकवहयोरितरापेक्षा नास्ति तद्॒दस्या अपि पावकलावि- 

रोषेण तदपेक्षा नास्तीत्यतिस्फुटम्ू । किंच विनिगमनाविरहात् वह्ेेवा' सीतासंब- 
न्वतः शुद्धि: कि न स्थादिद्याशय: । अभिप्रवेशानुमतिमूंढग्रद्मायनाथी वा । अम्निप्रा- 
शस्त्याथो वा ॥१३॥ जीवितावधिरिति। जीवितस्थावधिय॑स्येति बहुओीहि: । यदी- 
यावधि: जीवितावधि: स इल्यर्थ: | प्रसीद । “अज्ञद्रि: परमा मुद्रा क्षिग्रं देवप्रसा- 
दिनी” इत्युक्तरीतया बहुतरापराधानां क्षिप्रं क्षमापको 5यमजञ्नलिरपराधभूयस्लानुगुण्या- 
च्छरीरपातपर्यन्तमनुष्टेय: । स चाशक्त्या तन्त्रेणानुष्टीयत इति भाव: । छ्लिष्ट इति। 
ययस्मात्कारणाद्किशे जनो दुःखितो जनो जनेरनुरअनीय: । छेशं विस्माये लालनीय 
इत्यर्थ: । नतु पूर्वानुभूतदुःखस्मारणेन क्लेशयितव्य इल्यर्थ: | तत्तसात् । अशुभम- 

महलम्। 'अशिवम्” इति पाठान्तरम् । ते त्रद्विषये । शेषे षष्ठी । न आवयो: । 
“अर्दो द्वयोश्र' इति द्वित्वे बहुबचनम् । यदुक्तम् । अस्मत्कतृक यद्वचनमित्यर्थः । 
'नपुंसके भावे क्त:!। थावदार्याया हुताशनशुद्धिः” इत्युक्तलक्ष्मणवचनमिल्यर्थ: । 

अन्न लक्ष्मणवचनस्थ रामस्थ खोक्तितेक्याभिसंधिना । 'रामस्य दक्षिणों बाहुर्नित्॑- 
प्राणो बहिश्विर:? इत्युक्ते: । तत् । वचनमित्यनुषज्यते । नः । ल्देकजीवितयोस्तव 
निदोषतां च जानतोरित्यर्थ: । न क्षम॑ नोचितमू । अय॑ भाव:--बन्धुखमि त्रत्ानाद- 
रेण जनलरूपसामान्यधर्म एवानुरज्ननीयानुरज्ञकभावे पर्याप्तो हेतु: । तत्न प्रेयो मित्र 
बन्घुता वा समग्रा सर्वे कामा: संपर्दों जीवितं वा। ्लीणां भर्ता धर्मदाराश्व पुंसाम” 
इत्युक्तरीत्या सर्वप्रकारप्रियतमायास्तव विषये तथाविधानामस्माकं पूर्वानुभूतदुःखस्मारण 

महापराधो नोचित एवं । तत्राप्यलीकनिब॑न्धतत्स्मारणं तु सुतराम् । किंच निर्दोषतां 
च जानतो राघवयोस्तत्कथनं तु दूरोत्सारितमिति । सुरभिण: कुसुमस्थ सुगन्धप्रधानस्य 
पष्पस्थ मूर्ति स्थितिनेंसागिंकी निसग एवं । विनयादित्वात्खाथें ठक्प्रत्ययः । ऐिद्धा 
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सीता--होदु अज्उत्त, होदु । एहि । पेक्सक्ष दाव दे चारिदम। 
(इत्युत्थाय परिकामति |) 

लक्ष्मण;--इद<ं तदालेख्यम् । 
सीता--निर्वष्प ) के एंदे उवरिणिरन्तरद्विंदा उवत्थुवन्दि विभ 

अजाउत्तम् । 
लक्ष्मणः--देवि, एतानि तानि सरहस्यानि जुम्मकाश्नाणि । यानि 

भगवतो भृशाश्वात्कोशिकमुपर्सक्रान्तानि । तेन च ताटकावधे प्रसादी- 
कृतान्यायस्य । 

राम/--वन्दस्व देवि, दिव्यास्राणि । 
ब्रह्मादयों अक्नहिताय तप्ता परःसह्स शरदां तपांसि । 
एतान्यदशेन्गुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥ १५ ॥ 
१. भवत्वायपुत्र, भवतु । एहि । प्रेक्षामहे तावत्ते चरितम्। 
२. क एते उपरिनिरन्तरस्थिता उपस्तुवन्तीवार्यपुत्रमू | 

ग्रतिद्धा। चेतनाचेतनसाधारण्येन श्रसिद्धा। चेतनिरवचूडरूपेणाचेतने: शाखाग्रे व धार- 
णात् । चरणैरवताडनानि न । न दशनीत्यर्थ: । अय॑ भावः--त्रिविधानि तावत्कु- 
सुमान्यवगन्तव्यानि । यानि कान्तिप्रधानानि, सोरभ्यप्रधानानि, उक्तोभयप्रधानानि 

चेति। तत्न कान्तिप्रधानानि शाल्मलीकुसुमादीनि, सोरभ्यप्रधानानि दमनकादीनि, 
उभयग्रधानानि मालतीप्रशतीनि । तत्र सोरभ्यमात्रप्रधानस्यापि न चरणावताडना- 

इंतम्। तस्प प्राणेकनिरन्तरानुभाव्यत्वात । एवं नायस्थापि। तस्य दशनेकानुभाव्यत्वात्। 
उभयग्रधानस्य तु सुतरां न चरणावताडनाहँतवमिति । सुरभिण: कुसुमस्येति पदद्व- 

योपादानादित्य व्याख्यातम् । अत्र "न मुसलेः” इति केचित्पठन्ति । भत्र प्राज्षस्थ 
पूजनीयस्थ लक्ष्मणस्पैकस्य सकृत्किचिद्नवनमुपमेयमुक्त्वा निहीनबहुतरचंरणकरणका- 
नामुपमानतावचनात् तादशताडनजन्यं सुरभिकुसुमस्य यावदल्याहित॑ तावहक्ष्मण- 

. वचनजन्यं सीताया अद्याहितमिति व्यज्यते ॥ १४ ॥ भ्रेक्षामहे । प्याम इल्यर्थ: ॥ 
आलिख्य॑ चित्रम् ॥ उपरिनिरन्तरस्थिताः । अविरलं स्थिता अनुपविष्न इलद्याशयः | 

तेषां दिव्यान्नत्वादुपरिस्थितियुक्तेत्युपरिलेखनम् । उपख़ुवन्ति स्तोत्र कुवैन्ति । सर- 
दस्थानि । प्रयोगग्रतिसंद्वारोपयिकमन्नादयों रहस्थानि । तत्सहितानीद्यर्थ: | ज़म्भका- 
छ्लाणि । भशाश्रात्तन्नान्नो मुने: कोशिक विश्वामित्रमुपसंक्रान्तानि ग्राप्तानि । उपसंक्रा- 
न्तानीति कतृप्रययेन खयमेव तानि कोशिक॑ प्रप्तानीति लभ्यते । तथा च--भ्र- 
शाश्रः परःसदस्तपरिवत्सरान्तेवासिने काशिकाय” इति वक्ष्यमाणं परःस्रहल्नपरिवत्स- 
रान्तेवासित्वं ज़म्भकान्नरूपफलगुरुत्वमपेक्ष्यासत्कल्पमिति हृदयम्। तेन च विश्वामित्रेण 
प्रस्ादीक्षतानि । प्रसादतत्काय॑जुम्मकाञ्नयोरभेदाध्यवसायादित्थमुक्तम् । केवलश्रसादेन 
दत्तानीयर्थ: ॥ ब्रह्माद्य इति । पुराणा बद्मादयश्रतुमुंखप्रद्ततयः । गुरवस्तपउपदे- 



सीता-णमो एदाणम् । 
राप+---सव्वेथ्ेदानी त्वल्सूतिमुपस्थास्यन्ति । 
सीता--जअणुगहीदक्षि । 
लक्ष्मण;---एष मिथिलावृत्तान्तः । 

सीता--जैहाहे, दलन्तणवणीढुप्पलसामरूसिणिद्धमसिणसोहमाण- 
मंसलेन देहसोहर्गेण विज्यअत्यिमिदताददीसन्तसोम्मसुन्दरसिरी अ- 

णाद्र॒त्युडिद्संकरसरासणो सिहण्धमुद्धमुहमण्डली अज्उत्तो आ- 

लिहिदो । 

१. नम एतेभ्यः। 

२, अनुगृहीतास्मि५ 
३२. अहो, दलन्नवनीलोत्पलश्यामठस्रिग्यधमस॒णशोभमानमांसलेन देहसो- 

भाग्येन विस्मयस्तिमिततातदृश्यमानसोम्यसुन्द्रश्रीरनाद्रत्रुटितशंकरशरासन: 

शिखण्डमुग्धमुखमण्डल आर्यपुत्र आलिखितः । 

शरः । तमोनिवततका इत्यर्थ: । 'शरदस्तपांसि” इति वा पाठ: । तपांस्यन्तःकरणन- 

मंल्यापादनद्वारा भगवत्साक्षात्कारहेतुभूतकायशोषणबतानि। परःसहस्रम् । सहत्नात्परा 
इत्यर्थ: । 'कतृकरणे कृता बहुलम्” इति बहुलग्रहणात्समास: । सुप्सुपेति वा । परर्प- 
रादित्वात्सहस्नरशब्द्स्य सुडागमः । सहख्रसंख्याधिकसंख्याका इत्यर्थ: । “विंशलद्याया: 

सदेकत्वे सवा: संख्येयसंख्ययो:” इत्यनुशासनादेकत्वम् । शरदः संवत्सरान् । अत्य- 
न्तसंयोगे द्वितीया । तथा च सहृस्नसंख्याधिकसंवत्सरेषु निरन्तरं तश्वेद्यर्थ: । ब्रह्म 

परमात्मा, प्रधानं च। तत्कार्य॑त्वाजगत् ब्रह्मशब्देनोच्यते । तदुक्तम--तादश्योदुप- 
चारो5सि क़वित्खखामिभावतः । अन्ञाज्ञीभावतात्कर्म्यद्वेपरीद्यादपीष्यते ॥! इति । 
तस्प हिताय तदपेक्षितेशनिश्प्राप्तिपरिहारपाधनाय तपःफलभूतज़म्भकोपदेशेन राज- 
मिर्विरोधिनिरसनेन जगत: पुरुषार्थसाधननिवेतंनसिद्धेरेति भावः । अथवा ब्रह्म 
वेदस्तस्त्र हिताय धारणाय । धारणार्थकधाजधातोनपुंसके भावे क्त: । दधातेई: 
इति हिभावश्व । अनुत्सादायेति भावः । तपोमयानि तपःखरूपाणि । खार्थिकों म- 
यट् । खानि खकीयानि तेजांसि एतान्यदर्शज्ञम्भकाज्नाण्यपरयन् कार्यकारणनि- 
बन्धनमिदं सामानाधिकरण्यम् । 'दशिरि् प्रेक्षप! इति धातोः लड़ । तथा च--बहुत- 
रतपःकार्यभूतानामेतेषां केवलगुरुप्रसादसाध्यत्वमू । नतुशुभ्रूषादिसाध्यतवमिति 

भाव: ॥१५॥ लवद्मसूतिं त्वत्नसवम् । लत्ुन्नावित्यर्थ:। (द्विधागर्भग्रन्थिस्तदनुदिवसे:? 
इति वक्ष्यमाणरीद्या यमलत्ववत्पुप्रजात्वमपि निर्णीतमिति सूच्यते । अन्यथा ज्ीप्र- 
जात्वे जम्भकाभ्यनुज्ञानमसंगतं स्थात् । उपस्थास्यन्ति प्राप्यन्ति । मामिव स्तोष्य- 
न्तीति वार्थ: ॥ अह्यह इति । दलितनीलोत्पलवच्छथामर्ल लिग्धं व चाकचक्ययु 
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लक्ष्मण;--आर्ये, परय पश्य । 
संबन्धिनो वसिष्ठादीनिष तातस्तवाचेति । 
गोतमश्र शतानन्दो जनकानां पुरोहितः ॥ १६ ॥ 

राम/---सुश्षिष्ट मेतत् । 
जनकानां रघूणां च संबन्धः कस्य न ग्रियः । 
यत्र दाता ग्रहीता च स्वयं कुशिकनन्दनः ॥ १७ ॥ 

क्तम् । मांयलं स्फीतं तेन | तथाविधेनेत्यर्थ: । विशेषणसमासः देहसौभाग्येन देहसो- 
न्दर्येग । विस्मिता आश्चर्ययुक्ता: । अतएव स्तिमिता निश्चलास्तातास्तैईइ्यमाना 
सौम्या आह्ादकरी सुन्दरश्रीयेस्य स तथोक्त: । प्राकृते आत्मनेपदाभावाददीसन्ते- 
ट्युक्ति: । त्रुटितं भम्म॑ं शरासनं येन स तथोक्त: ॥ संबन्धिन इति । जनकानां 
जनकापत्यभूतानाम् । लाक्षणिको5यं शब्दः । पुरोहितो गौतमो गौतमपुत्रः । “कृष्य- 
म्धकवृष्णिकुरभ्यश्व! इत्यणृप्रत्यय: । शतानन्दस्तन्नामा । तथा च--एब तव तातो 
वसिष्ठादीन्संबन्धिनो 5 चेति पूजयति । जनकानां पुरोहितो गौतम: शतानन्दश्वा्े- 
तीतद्यनुषज्ञ:ः । यथाक्रमं तव तातो जनकः संबन्धिनो दशरथप्रभ्नतीनवेयति । जन- 

कानां पुरोहितो गौतमः शतानन्दश्व वसिष्ठादीनर्चयति चेत्यन्वयः ॥१६॥ सुश्शिष्ठ- 
मिति | हेमारविन्दपरिमलन्यायादिति भावः । ज़नकानामिति । जनकानां 
जनकवंशोद्धभवानां रघुणां रघुवंशोद्भधवानां च । लाक्षणिको5यं शब्द: । संबन्धो- 
इपत्यसंबन्ध: । कस्य न प्रिय: । सर्वैस्यापि प्रिय इत्यर्थ: | यत्र संबन्धे कुशिकनन्दनो 

विश्वामित्रः खयं दाता खय॑ प्रतिग्रहीता च । दशरथ प्रति दाता, जनक प्रति प्रति- 

ग्रहीता चेत्यर्थ: | अयं भाव:--तव मम च परिणयरूपो 5यं संबन्धो जनकदझरथयो- 

रावयोजनानां च मध्ये कस्यविद्पि नाप्रिय: | तथा हि--जनकानां रघृणामित्यनेन 
रघुवंस्याज्ननकवंश्यान्प्रति नाप्रियवमिति लमभ्यते । भत्र निमीनामित्यनुक्ता ज- 
नकानामिति पदोपादानेन 'कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय:” इति जनके प्रसिद्ध 
कर्मयोगशीलत्वमिह स्फोयेते । एवं काकुत्स्थानामित्यनुक्त्वा रघुणामिध्युक्या 'श्रुतस्थ 
यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिव? इत्यादि कालिशासनिहक्या लि- 
ट्विबह्योनेलोपश्व' इल्ननुशासनेन च लब्धया लड्डते जानाति सर्वमितति व्युतत्त्या 
“'मनुरिक्ष्वाकवे बब्रवीतः इसत्येक्षयाकर्त रघुकुलासाधारणज्ञानयोगशीलत्वं॑ सूच्यते । 
तथाचान्यादशजनकविषये जातो5पत्यसंबन्ध: संबन्धिनामियमभिमतो भवति । तत्न 
क्षीरशकीरावदन्योन्यसंपर्करमणीयज्ञानकर्मशीलजनकविषयत्वे तु तस्यथ हेभारविन्द- 

परिमलन्यायेनातिश्ाध्यतवमिति तान्प्रत्प्रियलञाधबृतिः । अतएव चार्वा ग्रद्मपि 

नाप्रियत्वं यत्र दातेव्यादिनापि जनकद्शरथो प्रलग्रियत्वं व्यावल्यते तत्र दशरथ प्र- 
व्ययावितोपनतत्वाजनक अति दुष्करधनुभ॑न्नप्रतिज्ञानितर्तन रूपमहोपकारकरणाच 

गुरवनुज्ञप्राप्तत्वान्महर्षिकारितत्वाच नावां प्रद्यश्रियत्वम् । खथमिलनेनाग्रद्मादिमूल- 
कत्रिशह्ुयाजनहरिश्वन्द्रोपड्वत्यावत्ति: । अतएवं जनास्प्रत्य्रियत्व॑ निरस्तम् । शि- 
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सूता-ऐदे क्खु तकालकिदगोदाणमह्डला चत्तारो भाद्रो | वि- 
आहदिक्खिदा तुझे । अह्यो जांणामि तरिस जेव्व पदेशे तरस जेव्व 

“ काले वत्तामि। 

राम।-- 
समयः स वतेत इवेष यत्र मां 

समनन्दयत्सुमुखि गोतमार्पितः । 
अयमागृहीतकमनीयकड्ठूण- 

स्व मूर्तिमानिव महोत्सवः करः ॥ १८ ॥ 

लक्ष्मण/--इयमांवी । इयमप्यायो माण्डवी | इयमपि वधू: श्र- 
तकीर्तिः । 

सीता--वेच्छ, इअञं वि अवरा का । 
१. एते खलु तत्कालकृतगोदानमद्जलाश्रत्वारो आतरः । विवाहदीक्षिता 

यूयम् | अहो जानामि तसिमिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव काले वर्ते । 
२. वत्स, इयमप्यपरा का । 

शनुमतस्थ धर्मत्वे शिश्कारिते तस्य्॒कैमुतिकसिद्धलात् । तथा चापसम्बस्मृति:--- 

“त्त्वार्या: क्रियमाण् त॑ प्रशंसन्ति स धर्म:” इति | ब्रह्म्िविश्वामिक्र इत्यायनुक्त्वा कुशि- 
कनन्दन इति पदोपादानं विश्वामित्रः खन्रह्मर्षित्वमविगणय्य भूतपूर्वगद्या क्षत्रियत्रं 
स्ीकृतद्य बन्धुभावेनास्मत्संबन्धिभावे नास्ति असतिसंबन्धे ब्रह्मषिकृ्यानीति व्यज्यति 
॥१०एदे क्खु इति । गोदानमझ्नल क्षौरकर्म तस्य मन्नलार्थव्ान्मज्ञलत्वम् । विवहेव 
दीक्षिता विवाहदीक्षिता इति । विवाहहेतुकब्रतवन्त इल्यर्थ: । 'दीक्ष मौण्व्येज्योपनय» 
नत्रतादेशेषु' इति दीक्षघातो: कतरि क्त: । तस्मिन्नेव प्रदेश इति प्रत्यभिज्ञादात्ब॑मिति ॥ 

समय इति। यत्र समये गोतमार्पितः पुरोषसा शतानन्देन ग्रतिषादित आग्रद्दी- 
तकमनीयकड्ढृग: समन्ताहुद्दीतक्मनीयवलयः, तथापि मूर्तिमान् महोत्सव इब 

स्थितः समनन्द्यत् , स एप समयो वर्तत इब । स्वृतिबेशदमिद्मू। अन्न सुमुखि 'आ- 
गृहीतकमनीयकड्ढण:” इत्युक्द्या सिद्धसाध्यसमभिव्याहारन्यायेनाग्रहीतकमनीयकड्डणर्ल 
ग्रति सीताया वदनकमलसोन्दर्यातिशयो हेतुरित्यवगम्यते । अन्यथा 'पार्णि गृह्गीष्व 

पाणिना' इत्युक्तपाणिपीडनस्त्र प्रकोष्टवर्तिमणिवलयग्रहणासंगते: । तथा च--सीतामु- 
खबन्ददर्शनानन्दपारवस्येन सम्यक्रप्रहणाभावात्संइत्तः तथात्व एवं स पाणिमूर्ति- 
मान्महोत्सव इव स्थित: । सम्यक्स्पर्शें तु निःसीमानन्दकर इति व्यज्यते । आशृ- 
हीताः सम्यग्गहीताः अज्वारमूलकसात्विकभावविशेषरूपत्वेन स्पृहणीया: कड्ृणा: 
स्वेदजलबिन्दवो यस्मिन्स तथोक्त इलत्यप्याहु: । आगृहदीतवैवाहिकप्रतिसर इत्यपि 
केचितू ॥ १८ ॥ इयमायी माण्डवीति भरतभार्यात्वात् , इयमपि वधूरिति शत्रुघ्न भायो- 

उ० रा० ३ 
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लक्ष्मण;---एप मन्थरावृत्तान्तः । 
राम;---( सत्वरमन्यतो दर्शयन् )) देवि 

इह्ुुदीपादपः सो3य॑ श्रृ्ञिबेरपुरे पुरा । 
निषादपतिना यत्र खिग्पेनासीत्समागमः ॥ २१ ॥ 

लक्ष्मण/--( विहख । खगतम्।) अये, मध्यमाम्बाबृत्तान्तमन्तरित- 
मार्येण । 

सीत/--अह्यो, एसो जडासंजमणवुत्तन्तो । 
लक्ष्मण।-- ु 

पुत्रसंक्रान्तलक्ष्मीकैयदूद्ेक्षवाकुमिधृ तम् । 
धृ्त बाल्ये तदार्येण पुण्यमारण्यक्रतम् || २२ ॥ 

सीता--ऐसा पसण्णपुण्णसलिला भअवदी भाईरही । 
राम;--रघुकुलदेवते, नमस्ते । 

१. अहो, एप जठासंयमनवृत्तान्तः । 

२. एपा प्रसन्नपुण्यसलिला भगवती भागीरथी | 

>+>--+->->न>---ल्ननन-नन- “न लननना-+नत तल जनिनभ।ज-।+पि+क् ता ।जखजणा 6 चीज ओओओ-ी+लत ली जम+ +++ 

मिप्राय भात्मनेपदेन रामाहकुतूहूलकरणफल सीताया इत्यवगम्यते । 'अद्वेतं सुखदुः- 
खयोः” इति वक्ष्यमाणल्ातू । केचित्तु 'अम्बानाम्” इति पाठ इत्याहुः ॥२०॥ मसन्थरा- 

वत्तान्तस्तम्रयल्ञफलपश्चमिपेकान्तरायरूप: ॥ इक्ुद्दीति । लिग्वेन लेहवता निषा- 
दपतिना गुहेन समागमः संबन्धः ॥ २१ ॥ मध्यमाम्बाबत्तान्तमिति छ्लीबल॑ प्रामादि- 
कम् । अन्तशब्दं व्यक्त मध्यमाम्बाबत्तमन्तहिंतमिति पठनीयमिद्याहु: ॥ जदासे- 
यमन जटाबन्धनम् ॥ पुत्नेति । पुत्रेष्ठ संकान्ता खयमेवाश्रयशैथिल्यादागता । खतः 
संक्रान्तेयर्थः । गद्यर्थादिसूत्रेण कर्तरि क्त: । तथाविधा लक्ष्मीयेषां ते तथोक्तास्त: । 
उरःप्रभतिद्वात्कप् । इद्धाथ् ते इक्ष्वाकबश्वेति विग्रह: । इक्ष्वाकुवंर्या इल्यर्थः । 

तैयंद्रतं धतं तत्पुण्यं ब्रतमार्थण वाल्ये भ्रृतमित योजना । आरप्यकानां ब्रतमू। 
अरण्यचरमनुष्यसंबन्धि त्रतमित्यर्थ: । अन्न पुत्रसंक्रान्तल॒क्ष्मीकैरित्नेन पुत्रवत्त्वमु- 
पभुक्तराज्यल्म् , संकरान्तेति क्तग्रह्मययेन यावच्छरीरशेथिल्यमुपभुक्तराज्यवत्त्वम् , 

वृद्धेत्यनेन वार्थंक चावगम्यते | एवं चतेप्रां समुदितानां सत्व एवं पूर्वषामारण्यक- 
ब्तधारणं न तु यत्किचित्सत्वे । रामस्थ॒ तु एतेषां'सवेधामभावे5ष्प्यारण्यक्रत धारणम्। 
बाल्ये इत्यनेन पुत्रवत्त्वोपभुक्तराज्यकत्वशरीरशेथिल्यवा्धकाभावानां लाभात् । 
ब्रतमिद्यनेन असमजादित्याबृत्ति: । व्रतस्त्र॒पुण्यत्वाव्यभिचारात् पुण्यमिति विशेष 
प्रसिद्वव्यावतत्यर्धम् । तद्धि अनुशातुरेव पुण्यफलसाधनम् । इदं_ तु सकलभुवनाभी- 
शसाधनमिति । आर्थेणेद्यनेनासामथ्येनिबन्धनलोकवादभीद्यादिना न कृतम् । किंतु 
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तुरगविचयव्यआनुवीमिदः सगराध्वरे 
कपिलमहसा रोषात्मुष्टान्पितुश्च पितामहान् । 

अगणिततनूतापस्तप्वा तपांसि भगीरथो 
भगवति तव स्पृष्टानद्धिश्विरादुद्तीतरत् ॥ २३ ॥ 

सा त्वमम्ब, स्नुपायामरुन्धतीव सीतायां शिवानुध्याना भव । 

लक्ष्मण/--एष भरद्वाजावेदितश्रित्रकूटयायिनि वत्मेनि वनस्पतिः 
काहिन्दीतटे वठः श्यामों नाम । 

(राम: ससप्नह्मवलोकयति ।) 

सीता--सुमरेदि वा ते पदेस अजउत्तो । 
राम;--अयि, कर्थ॑ विस्मयेते । 

अलुसललितमुग्धान्यध्वसंपातखेदा- 
दशिथिलपरिरम्भैदेत्तस वाहनानि । 

परिश्दितमणालीदुबेलान्यज्ञकानि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥ २४ ॥ 

१, स्मरति वा त॑ प्रदेशमार्यपुत्रः । 

वेदिकभ्रद्धामूलमित्यवगम्यते ॥२२॥ प्रसन्नपुष्यचलिला खच्छपरिश्ुद्धजला ॥ तुरगेति। 
सगराध्वरे तुरगस्येद्धापहताश्रस्य विचये$न्वेषणे व्यग्नान्ससंभ्रमान्ू । अत एवोर्वी- 
भिदों भूमिखानिन: । भिदे: क्किप् । कपिलमहसा तन्नामकमुनितेजसा रोषाद्वेतोः 
पुष्टन्दग्धानू । 'हुष दाहे' । कर्मणि क्त: । तवाद्धिः सप्रशनुद॒तीतरदुत्तारयति सम । तरते- 
णिंचि छुड॥ २३॥ शिवे मज्जलेडनुध्यानं यस्या इति विग्नहः । एतेन बीजानुगुणप्रोत्साह- 

नरूपं भेदो नाम संध्यन्नमुक्तम्। तदुक्तम--बीजानुगुणप्रोत्साहनं भेद: इति ॥ वन- 
स्पतिरपुष्पत्वे सति फलवान्। वठः शयामो नाम तथा ग्रसिद्विमान् ॥ अलूसेत्यादि । 
अध्वनि मार्ग संपातः सम्यग्गमनम्।रामलक्ष्मणापेक्षया खरितगमनमिति भाव:। 'अग्रतस्ते 

गप्निष्यामि मृद्वन्ती कुशकण्टकान् इत्युक्तत्रात्। तेन यः खेद आयाससतस्मद्वेतोरलस- 
ललितमुग्धान्यलसानि प्रसरणाकुश्चनासमथानि ललितानि मृदूनि मुग्धानि सुन्दराणि । 

खभावतः सोन्दर्यसोकुमाययो: सत्वेष्प्यध्वसंपातखेदाद्लसललितमुग्धानीत्युक्या 
मा्गगमनायासेन तयोद्विंगुणीभाव इति भावः । “तथापि दशोः प्रिया? इत्युक्ते:। अशि- 

थिलपरिरम्भेटढतरालिज्ञने: । बहुबचनमालिज्ञनाइत्त्यमिप्रायकम् , कामतन्त्रप्रसिद्धालि- 
जनभेद्बाहुल्याभिग्रायक॑ वा । दृत्तानि संवाहनानि येभ्य इति चतुर्थाबहुतीदिः । 
संवाहनं नामाज्ञानां गमनादिजनितायासशमनोपयिकदृढतमस्परीविशेषः । परितः 
साकल्येन झदिता निष्पीडिता या शणाली तद्वहुबेछानि खखधारणसामर्थ्यरहिता- 
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लक्ष्मण+--एष विन्ध्याटवीमुखे विराधसंवादः | 
सीता-- अर दाव एदिणा | पेक्सम्मि दाव अज्जउत्तसहत्तधरि- 

दतालवुन्तादवत्तं अत्तणो अच्चाहिद दक्खिणारण्णपहिअत्तणम् । 
राम/-- 

एतानि तानि गिरिनिश्नरिणीतटेषु 
बेखानसाभ्रिततरूणि तपोवनानि | 

| य्रेप्वातिथेयपरमा यमिनों भजस्ते 
नीवारमुष्टिपचना ग्रहिणो गहाणि ॥ २५ ॥ 

लक्ष्मषण;---अयमविरलानोकहनिवहनिरन्तर खिग्धनी लपरिसरारण्य- 
परिणद्धगोदावरीमुखकन्दरः संततमभिष्यन्दमानमेघमेदुरितनीलिमा 
जनस्थानमध्यगो गिरिः प्रतवणो नाम । 

राप+-- 
स्मरसि सुतनु तस्मिन्पवेते लक्ष्मणेन 

प्रतिविहितसपयासुस्थयोस्तान्यहानि । 

१. अल तावदेतेन | पश्यामि तावदार्यपुत्रखहस्तभ्नततालबृन्तातपत्रमात्मनो- 
ध्त्याहितं दक्षिणरण्यपथिकत्वम् । 

न्यज्ञकानि । “अनुकम्पायाम्” इति कन्प्रद्ययः । त्व॑ं ममोरसि कृत्वा यत्र यरिसिन्प्रदेशे 
निद्रामवाप्ता स कर्थ विस्मयेत इति योजना । अय॑ भावः--पूर्वमध्वसंपातखेदः, 
ततो ललितत्वसीकुमार्यद्विगुणीभाव:, ततस्तदूर्शनवशादशियिलालिज्ञनबाहुल्यम् , त- 
तश्व॒ तत्संवाइनता, ततः खधारणसामर्थ्यविरहदोबेल्यम्ू , ततो रामवक्षःस्थल एवं 
लप्मता, ततस्तदीयसोकुमार्यपारवश्यात्तत्रेव निद्रावाप्तिरिति ॥२४॥ खहस्तधृततालपत्र- 
मेव तालबृन्तं तदेवातपत्र यरिमिन्निति विग्रह: | आत्मनोड्याहितं जीवितनिरपेक्ष- 
क्रियारूपम् । दक्षिणारण्ये पथिकलसिति विग्रह: ॥ एतानीति । येषु तपोवनेषु । 
अतिथिषु विषये साधुरातिथेयो5तिथिसत्कारः परमः येषां ते पुरुषा इल्यर्थः । 
यमिन इति द्वितीयान्तम् । पक्कान्नाधिकारिणो यतीन् भजन्ते सेवन्ते । कि च नी- 

वारमुष्टे: पचन॑ येस््ते गृहिणो गृहाणि भजन्ते । यद्वा यमिन इति गृहिविशेषणपं 
प्रथमान्तम् । यम्रवन्त: । इदे धर्मादीनामप्युपलक्षणम् । आतिथेयपरमा गहिणो एहस्था 
गृहाणि भजन्त इलत्यन्वयः । यद्वा आतिथेयपरमा आतविथ्यापेक्षिणो नीवार- 
मु्टे: पचनं येभ्य इति तथोक्ता यमिनः पक्कान्नाधिंकारिण: कर्तारों गृहिणो गहस्थस् 
गृह्मणि भजन्ते । तानि वेखानसेमुनिभिराश्रितास्तरवो येघु तथोक्तानि एतानीव्यन्बयः 
॥ २५ ॥ अयमविरलेत्यादि । अरण्यपरिणद्धा गोदावरीमुखेषु येषां तानि कन्द- 
राणि यस्य स तथोक्त: । पर्वतानां खतो5पि नील्त्वान्मेदुरितेत्युक्तम॥ स्मरसीति। 
है सतनु शोभना तनुरय॑स्था इति विग्रहः । तनूरित्यूइन्ताद्वा संबुद्रो हखः। 



प्रथमोडड्ूः । ३१ 

स्मरसि सरसनीरां तत्न गोदावरीं वा 

स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवेतेनानि ॥ २६ ॥ 
किच। 

किमपि किमपि मन्द मन्दमासक्तियोगा- 

दविरलितकपोर्ं जल्पतोरक्रमेण । 

अशिथिलपरिरम्मव्याप्तेकैकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रानिरिव व्यरंसीत् || १७॥ , 

तस्मिन्पवते। प्रश्नवण इत्यर्थ: । विहिताश्व ताः सपर्योश्व विहितसपयी: । विहितसपयासु 
विहितसपयीस ग्रतिविहितसपर्यम् । वीप्सायामव्ययीभावः । तत्र आसमन्तात्सुखेन 

स्थितयोरित्यर्थ: । 'सुः प्रूजायाम्! इति कर्मश्रवचनीयल्ात् पल्लाभावः । यद्ठा प्रति- 
विहितामिः । प्रत्युपकारीक्षताभिरित्यर्थ: । अस्मत्कृतवनानुगमनानुज्ञामहोपकारस्येति 
रोष: । आवयोरित्याकृष्यते । सरसनीरां खाभाविकम्रधुररसयुक्तजलवतीम् । अनेन 
समुद्रसंगमसमीपस्थजल व्यावर्लते । तत्रास्थाः क्षारप्रसिद्धेवों किमित्यर्थ:। अत एव 
पूर्वोत्तरयो: किमिति लभ्यते । अत्र प्राथमिकत्वाद्वह्मत्वाच्र प्रथम॑ तान्यहानीति दिन- 
स्योक्ति: । आनन्तर्याद्रहस्यवाच आवसयोवे्तनानीयस्थानन्तरोक्तिः तदुभयोपका- 
रिव्वा्नोदावर्या मध्योक्तिरिति ध्येयम् ॥ २६ ॥ किमपीति । आसक्ति: रद्यमिनि- 
वेशो विषयानुभूत्यानवस्थानलक्षणस्तस्था: योगात् संबन्धाद्वेतोः अविरलितौ निर- 
न्तरीकृती कपोली यरिमिन्कर्मणि तथोक्तम् । मन्दं मन्दमतिसूक्ष्माक्षर॑ यथा 
तथा अक्रमेगान्योन्यखभावविरुद्धप्रक्रियया किमपि क्रिपपि । इंद व गरुप्त- 

कथनम् । जल्पतोरशिथिले गाढे परिरम्भे व्याप्रतमेकैंक दोः ययोरिति पूर्वस्माद- 
नुषन्नः । शेषे पष्टीयम् । अविदितं यथा तथा गता यामा यय्यास्तथाविधा रात्रि- 
रेव व्यरंसीत् विरमति सम । नेवासक्तियोगविश्रम्भसंलापक्रीडाद्य इत्यर्थ: । “व्याइ- 

परिभ्यो रमः” इति परस्मेपदम । यम रम-! इति सगिटों । अन्र अविदित- 
गतेति वाविदितगतनाडीति वा अछक्ूला यामपदोपादानाद्यमाशयो$वगम्यते । 

श्रजति रतिसुखाथ चित्रिणीमग्रयामे त्रजति दिनरजन्या हस्तिनीं च द्वितीये। गमयति 
च तृतीये शद्डिनीमाद्रभाव॑ रमयति रमणीयां पद्मिनीं तुल्ययामे ॥ इत्युक्तप्रकारेण 
यश्मिन्यादीनां सरतसोख्यातिशयाय यामविशेषा विधीयन्ते । तथा च पश्चिनीपाश्चालादी- 
नां खखविहितयामग्रतीक्षणं विहितेतरयामानां कथंचिद्तिवाहनं च सिद्धम् । एवं च 
सीतारामयो: पद्मिनीपाथालयोसुर्ययामस्येव सुरतयोग्यत्वेव निरतिशयसुखावच्छेद- 
ककालत्वात्तसय्याविदितगतत्वं किंतु शद॒ुच्यमानं तदितरयामेषु पर्यवद्मतीति । तद्व- 

त्तेपामतिशयितसुखकालत्व॑ सिज्यति । तेषामतिशयितकालत्वमान्तरसंभोगेनैवेति कि- 
मपि किमपील्यादिभिरवगम्यते । तथाहि किमपि किमपील्स्य सुरतकालीनवक्तत्य- 
ज़ातमेवार्थ: । गुप्तकथनादेवं च किमपि किमपि जल्पतोरित्यत्र मन्दंमन्द्मविरलितक- 
पोलमित्युभयत्र जल्पने5न्वेति । अकमेणेग्पि तथा । एवं च सुरतकालीनजल्पनस्थ 



३२ उत्तररामचरिते 

लक्ष्पण/--एप पश्चवत्यां शूपणखाविवादः । 

सीता--हा अजउत्त, एत्तिअ दे दंसणम् । 

राम/--अयि वियोगत्रस्ते, चित्रमेतत् । 

सीता--जहा तहा होदु । दुजणो असुहं उप्पादेइ । 

राम;--हन्त, वरतेमान इव में जनखानवृत्तान्तः प्रतिभाति । 

लक्ष्मण/--- 
अभेदं रक्षोमिः कनकहरिणच्छञ्मविधिना 

तथा वृत्तं पापेव्यथयति यथा क्षालितमपि । 
जनस्थाने शून्ये विकलकरणैरायेचरिते- 

रपि आवा रोदित्यपि दरूति वज़्स्य हृदयम् ॥ २८ ॥ 

१. हा आयपुत्र, एतावत्ते द्शनम् | 
२. यथा तथा भवतु । दुजनोअ्सुखमुत्यादयति । 

कल करनेक---०++पू+++++--७२०-सस+- 3.3 + «कर कप नाव पके 

मान्यातिशयोक्तिकथनादादवाक्त्व॑ सीताया गम्यत इत्युक्ताद्रतिविशेषात्फुछजुम्भि- 
ताल्यबन्धविशेषी सूच्येते । तदुक्त काश्वीनादेन--उत्कुछजुम्भितयो: ल्लिया आद्वेवचो 
न कोधः” इति । तह्नक्षण तु अविरलितकपोलत्वमुपविश्योरेव सुलभमिति । अक्रमे- 

णेति पुरुषायितं सूच्यते । तच श्रामरादिभेदात्रिविधमप्यत्र बोध्यम् । अन्न पुरुषायि- 

तस्थ स्वेच्छया श्रमणीवह्ठभ-? इव्युक्तत्वात्स्वेच्छेव निमित्तमिति बोध्यम् । अशिथि- 
लेद्यादिना पार्शशायिनो: सुरतमिति लभ्यते । अन्यथा उभाभ्यामेव बाहुभ्यां के न 

स्थात् । एवं कतिपयैरेव बन्धविशेषे रात्रेरेवावसितत्वाहूहूनां क्रीडविशेषाण्णां तद्वेतु- 
भूतासक्तियोगस्य वाविरतत्वाद्ात्रिरेव व्यरंसीदित्युक्तम् । इदभेवामिसंधाय बिन्दुमात्र 
विशिष्यते” इति कालिदासेनोक्तम् | वख़ुतखु संलापादिबाह्यसंभोग एवं खारस्ममिति 

सुधियो विभावयन्तु ॥ २७ ॥ एप इति। झर्पणखाविवाद: । रामेण लक्ष्मण प्रति तेन 

राम॑ प्रति प्रेषणादिरिति भाव: । 'नखमुखात्संज्ञायाम” इति डीपो निषेध: । पूर्वेपदात्! 

इति णत्वम् ॥ वियोगनत्रस्तेति । वियोगात्रस्त इति विग्नहः । पद्ममी' इति योगविभा- 

गात्समासः ॥ असुख दुःखम् ॥ अथेति ।अथ विकलकरणैरायचरितैः । यथा आवाषि 
रोदिति, वज्स्थापि हृदय दलति, तथा पापै रक्षोमिजेनस्थाने झत्ये सति कनकहरिण- 

च्छक्मविधिना वृत्तमिदं क्षाल्तमपि व्यथयतीत्यन्वय: । अथ झर्पणखाचित्रद्शनानन्तरम् । 

यथा येन ग्रकारेण विकलानि खखव्यापारशून्यानि 'करणानि चक्षुरादीनि येषु तथोक्ति- 

राय॑चरितेमूच्छाअभ्ृतिव्यापारैप्रीवापि शिलापि रोदिति रोद्न करोति । रुदादिभ्य:/ 

इतीद्र् । वजञ्स्थापि वजादन्येनामेयस्र वजस्यावि हृदय मध्यप्रदेशो दलति द्विधा भिर्भ 

भवति, तथा तेन प्रकारेण इत्तमिति संबन्धः । जनस्थाने पाप रक्षोमिः झत्ये सति । 

खरदृषणादिवधानन्तरमित्यर्थ: । कनकहरिणच्छझ्मविधिना खर्णमारीचमायिकमस्गव्याज- 



जयथनाज्कू' १ 

सीता--( सालमात्मगतम् ) अह्यो, दिणअरकुलाणन्दणों एव्वंवि मह 
कालणादो किलन्तो आसि | 

लक्ष्मण।-- राम॑ निवण्य साकृतम् |) आये, किमेतत् । 

अय॑ तावहाष्पश्बुटित इव मुक्तामणिसरो 
विसपंन्धारामिल्ेठति धरणी जशैरकणः । 

निरुद्धोडप्यावेग: स्फुरद्धरनासापुटतया 
परेषामुन्नेयो भवति चिरमाध्मातहृदयः ॥ २९ ॥, 

राम+---वत्स, 

तत्कारप्रियजनविप्रयोगजन्मा , 

तीत्रीउपि प्रतिकृतिवाब्छया विसोढ: | 

दुःखाभिमनसि पुनर्विपच्यमानो 
हन्ममेत्रण इव वेदनां तनोति ॥ ३०॥ 

सीता--हैद्धी हद्धी । अहंबि अदिभूमिं गंदेण रणरणएण अज्ज- 
उत्तमुण्णं विअ जत्ताणं पेक्खामि | 

अरब निरनद-+नन बनी नमन नमन न -कननजनाओ+- आया | बन >+«० नबी अन-ज>ललन>कम-मसकतनमन+-ज--क. जानना“ पिनिननीनी- अननीपननन+नन-लमनम-++3 न मननेमममनमन जननी *» के अलानी भतााऊ जनक 5 5 “5 ह 

१. अहो, दिनकरकुलानन्दन एवमपि मम कारणात्कान्त आसीत । 

२. हा धिक् हा घिक् | अहमप्यतिभूमिं गतेन रणरणकेनायपुत्रशून्यमिवा- 
त्माने पश्यामि । 

करणेन वृत्तं निष्पन्नमिदमिति सीताहरणादेश्रित्रस्थाइुल्या निर्देश: | क्षालितमपि प्रति- 
कृतमपि व्यथयति दुःखे जनयति । शूपणखानन्तरं सीताहर्ण लिखितमिति भाव: । 
अन्न ग्रावापि रोदितीद्यादिकं नायोगे योगकल्पनम् । किंतु वास्तवमेव । “अपि वृक्षा: 
परिम्लाना:” इतिवदुपपत्ते: । एवं स्मृत्वाद्यापि रोदितील्यवगम्यते ॥ २८ ॥ आयेंति। 
एतद्क्ष्यमाणम् ॥ अये तावदिति। त्रटितरिछन्न आवेगो दुःखातिशयः । अधरश्व 
नासापुट्यरेति विग्रहः। तयोद्न््द्रथ्ध अतो न नासाशब्दे हुखः। उन्नेयो 5नुमेय आध्मात- 

हृदयो गठ्ठद्शब्दयुक्तकण्ठ: । 'ध्मा शब्दे” शति घातो: कर्मणि क्तः । नेदं चित्रकथन किंतु 
तादालिकवास्तवावस्थाकथनमेव । तत्कथयेद्यादि प्रतिवचनानुरुप्यात् ॥२९॥ तत्का- 

लेति। प्रतिकृतिषु प्रतिक्रियासु वाइछयादरेण विपच्यमान: । खयमेव परिपाकमाश्रि- 

त्येद्रर्थ: । कर्मण: कतृत्वविवक्षया 'कर्मवत्कर्मणा' इद्यातिदेशिकयगात्मनेपदम् । इदं च 
मध्यमणिन्यायेन पूर्वोत्तराभ्यामन्वेति । तनोति। विस्तारयतील्यर्थ: ॥३०॥ भूमिमतिक्रा- 
न्तोइतिभूमि: । 'अद्यादय:! इति समासः। भावत्रधानो निर्देश: । अतिभूमित्र॑ गतेने- 
द्र्थ:। वैपुल्यं प्राप्तेनेति यावत्। रणरणकेन भयसंभ्रमेण॥ आत्षिपाम्यन्यतों मनः प्र- 



३४ उत्तररामचरिते 

लक्ष्मण/---( खगतम् 9 भवतु | आत्षिपामि। ( चित्र विलोक्य प्रकोशम) 

अधेतन्मन्वन्तरपुराणस्य तत्रभवतस्तातजटायुषश्ररित्रविक्रमोदाहरणम । 
सीता--हा ताद, णिव्वूढो दे अवच्चसिणेद्दो 
रामः--हा तात काइयप शकुन्तराज, के नु खड़॒ पुनस्त्वाद्शस्य 

महतस्तीथमूतस्य साथो: संभवः । 
लक्ष्मण/;--अयमसी जनस्थानस्थ पश्चिमतः कुञ्वान्नाम पर्वतों दनु- 

कबन्धाधिष्ठितो दण्डकारण्यभागः | तद्दिममुप्य परिसरे मतद्ञाश्रमपदम। 
तत्र श्रमणी नाम सिद्धा शबरतापसी । तदेतत्पम्पामिधानं पद्नसरः । 

सीता--जत्थ किल अजउत्तेण विच्छिण्णामरिसधीरत्तणं पमुक्क- 
कृण्ठं परुणणं आसि । 

राम/--देवि, पर॑ रमणीयमेतत्सरः । 
एतस्मिन्मद्कलूमछिकाक्षपक्ष- 

व्याधृतरफुरदुरुदण्डपुण्डरीकाः । 
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१. हा तात, निव्यूढस्तअ्पत्यस्रेहः । 

२. यत्र किलार्यपुत्रेण विच्छिन्नामपेधीरत्व॑ प्रमुक्तकण्ठं प्ररदितमासीत् । 

वर्तनेन पूर्वोक्त विसारयामि । अथेतर्दिति । अन्यो मनुर्मन्वतरम्। मयूरव्यसकादि- 

त्वात्समास:। मन्वन्तरात्पुराणस्येति विग्रह: । सुप्सुपेति समास: । तातजटायुषः पितृस- 
खत्वात्तातपद्व्यपदेश: । चरित्र खबृत्तम्। विक्रमः शोयम् । उदाहरणम् । सदशवचित्र- 

लेखनमिति भाव: ॥ हा तातेति । काइयपः कश्यपपुत्रः । तीर्थभूतस्थ हितोपदेष्ट ॥ 
एतस्मिन्निति । मदेन करूं कूृजितं येषां ते तथोक्ता:। तथाविधानां महिकाक्षाणां 
हंसविशेषाणां पत्षेगरुद्धिव्याघूता: कम्पिता: स्फुरन्त उरवो दण्ड येषां तानि पुण्ड- 
रीकाणि येषु ते तथोक्ता:। कुबलयिनश्व विभागाः प्रदेशा बाष्याम्भसः परिपतनोद्रमयोर- 
न्तराले मया संद्श: । निरन्तरं दृष्ा इत्यर्थः। तथा कुवलयिन इल्त्न प्रशंसायां मतुपा 

प्रशस्तकुवल्ययुक्ता इल्यर्थलाभेन रात्रो दृष्टा इति सूच्यते। केचितु--मदकलमहिका क्ष- 
पक्षव्याधूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरीका विभागा बाध्याम्भ:परिपतनोद्मान्तराे कुवछबिनों 
दृष्ट इबत्यन्वयमुक्ला बाष्याम्भ:प्रसरणमलिनीक्ृतपुण्डरीकाः कुबछयवन्ती दृश इल्- 
र्थमाहु: । परे तु--मदकलमह्रिकाक्षपक्षव्याधूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरीका: कुबलयिनश्च 
विभागा: । विभज्यन्त इति विभागा: । परस्परझंकीर्णप्रदेशा बाष्पाम्भःपरिपतनोद- 

मान्तराले संदश एकीकृत्य दशः । समित्येकीकारे । अविभागेन दृश्श इत्याहुः । इतरे 
तु--ननु रमणीयमेतत्पअसर:” इत्युक्त या तत्कथमुपप्थते विरहोद्दीपककलकूजितयु- 

क्तहंसाधिष्टितपुण्डरीकयुक्तस्य सरसो द्रष्टमशक्यल्ादिल्यत्राह--एतस्मिन्मद्कलेति । 
मत् अकलेति पदच्छेद: । मदिति पद्चम्येकवचनम् । प्रथक्पदं समस्त वा। मन्मन्निमित्त 



प्रथमो5ड्ढ) । ३५ 

बाप्पाम्भ:परिपतनो द्वमान्तराले 

संशष्टा: कुवकयिनो मया विभागाः || ३१ ॥ 
लक्ष्मणः---अयमार्यो हनूमान् । 
सीता--एसो सो चिरणिव्वूढजीवलोअपच्चुद्धरणगुरुओवआरी 

महानुभावो मारुदी । 
राम+-- 

दिष्टा सोडयं महाबाहुरञ्ञनानन्दवधनः । 
यस्य वीर्येण कृतिनों व्य च भुवनानि च ॥ ३२ ॥ 

१. एप स चिर॑नि्व्यूडजीवलोकप्रत्युद्धशणगुरूपकारी महानुभावो 
मारुति: । 

विरहव्यथातुरमद्धेतोने वियते कल कूज़ितं येषां ते तेषां मह्िकाक्षाणां हंसविशेषाणां पक्षे- 
व्योधूतानि । कम्पितानीति यावत्। अत एव स्फुरदुरुदण्डानि निश्रत्ताधारतया चलदुरुद्- 

ण्डानि पुण्डरीकाणि येषु तथोक्ता: कुबलयिन: पुण्डरीकवहिवा विकासाय्रभावेनाकिंचि- 
त्करत्वाद्धंसरव्याधूततया कुवलयसत्तामात्रवन्तः । एतस्मिन्विभागा बाष्पाम्भ:परिप- 

तनोद्वमान्तराले संदृ्श: सम्यग्टशः । परिहाससंभावितत्वादवस्थितिव्यतिरेकनिश्चय- 

पयन्तं दृश इल्यर्थ: । निगृत्तोपठ्ठवतया सम्यग्दश इति भाव: । मह्लिकाक्षा: खलु विर- 

होद्विमस्य मम ते खय॑ विरहसमुद्दीपक॑ कूजितं त्यक्ल्ा तदुद्दीपकानि पुण्डरीका- 

प्यप्यनाशयन् । ततो5हं निवृत्तोपठ्वतया नान्तरीयकतयावस्थितिपयन्तं॑ तान्वि- 

हंगान्ट्शवानिति भाव: । युक्त चेतत् । विरहखिन्नं राम॑ अति मह्निकराक्षाणाम् “अपि 
ग्रावा रोदिति' इति न््यायेन करुणाया: संभवात् । दृप्तवक्रवाकशापदर्शनेन चक्रवाक- 

शापदाता रामो5$स्माकमपि शापं दास्यतीति भीदा शब्दासंभवात् । “कण्ठेषु रखलितं 

गते5पि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतम! इल्यादिविषयविशेषेस्तिर्थ्वामपि विरहिज- 
नानुरोधः प्रसिद्ध्षेति वदन्ति ॥ ३१ ॥ एव इति । विरात्रिव्यूंढं निष्पादितं यज्जी- 
बलोकम्रत्युद्धरणं तेन गुरु यथा भवति तथा । उपकरोतीत्युपकारी दशमासपरिमि- 

तरावणगृहवासस्थातिभूयस्लामिसंधिना चिरादित्युक्तम् । खसत्तयेव जीवलोकमम्- 
तासंभावनया खोद्धरणेन तदुद्धरणसंभावनया च जीवलोकप्रत्युद्धरणमित्युक्तम् ॥ 

द्श्थिति । दिश्लेद्यानन्दे । यस्य वीर्यणेत्यादि । वयम् । लक्ष्मणभरतशत्रुप्नसीता- 
विभीषणसुग्रीववानरा: अहं चेल्यर्थ: । कृतिन: सुकृतिन: । यद्वा कृतमुपकारसखद्वन्तः । 

उपकृत इल्यर्थ: । अन्योन्यबत्तान्तकथनेन सीतारामयो:, खानवधानग्रयुक्तसीताविरह- 
परिहारेण लक्ष्मणस्थ, वहिप्रवेशपरिद्दरेण भरतशत्रुप्नयो:, शरणागतखपरियग्रहसिद्वान्तेन 

विभीषणस्थ, सुखोत्पादनेन सुगआवस्य, मधुवनभज्ञापराधवारणेन वानराणाम् , खसंजी- 

वनादिना भुवनानां च कृति्मिति यथायथमूहनीयम् ॥ ३२ ॥ अनुभावः अभाव: । 
सोभाग्यं सोन्दर्यम् । प्रर्दितेन रोदनकन्नों । आदिकर्मणि क्त:”। रोदनप्रारम्भ एवं। 



३२६ उत्तररामचरिते 

सीता--बच्छ, एसो सो कुसुमिदकदम्बताण्डविअबंहिणो किंणा- 
महेओ गिरी । जत्थ अणुभावसोह ग्गमेत्तपरिसेससुन्दरसिरी मुच्छन्दो 
तुए परुण्णण ओलम्बिओ तरुअले अजउत्तो आढिहिदो | 

लक्षमषण4--- 

सो5य॑ शैलः ककुमसुरमिमोल्यवान्नाम यस्मि- 
न्नील: खिग्धः श्रयति शिखर नूतनस्तोयवाहः । 

सार्येणास्मिन् 
राम।/--- 

विरम विरमातःपरं न क्षमो5स्मि 
प्रत्यावृत्तः स पुनरिव में जानकीविप्रयोगः ॥ ३३ ॥ 

लक्ष्मण;--अतःपरमा यस्य_तत्रभवतां राक्षसानां चापरिसंख्यान्युत्त- 
रोत्तराणि कमोश्चयोणि । परिश्रान्ता चेयमायों । तद्विज्ञापयामि विश्रा- 
म्यतामिति । 

सीता--अज्उत्त, एदिणा चित्तदंसणेण पच्चुप्पण्णदोहछाए मए 
विण्णावणिज्जं अत्थि | 

राम;--नन्वाज्ञापय । 
सीता--जाणे पुणोवि पसण्णगम्भीरासु वणराईसु विहरिआ पवि- 

त्तणिम्मलसिसिरसलिलं भअवर्दि भाशरहिं ओगाहिस्सं ति। 

१. वत्स, एप स कुसुमितकद्म्बताण्डवितबहिंणः किंनामधेयों गिरिः । 
यत्रानुभावसांभाग्यमात्रपरिशेषसुन्द् रश्रीमूछर्त्वया ग्ररुदितेनावढम्बितस्तरुतल 
आयेपुत्र आलिखितः | 

२. आयपुत्र, एतेन चित्रद्शनेन ग्रत्युत्नन्नदोहलाया मम विज्ञापनी- 
यमस्ति । 

३. जाने पुनरपि प्रसन्नगम्भीरासु बनराजिषु विहृत्य पवित्रनिर्मलशिशिर- 
सहिलां भगवती भागीरथी अवगाहिष्य इ्ति | 

वलम्बितः पतन् यथा धारित इति ॥ शेल(सो5यं) इति। ककुभा वृक्षविशेषा- 
स््तषां पुष्पे: सुरभिः । 'पुष्पमूलेषु बहुलम” इति छ॒प् । विग्रयोग: वियोग: । प्रद्याइृत्त: 
पुनरागतः ॥३३॥ अपरिसंख्यानि परिसंख्यानिषेधः । अवधिरिति यावत् । तद्रहितानि 
मंब्याशन्यानीति वा ॥ प्रत्युत्पन्नदोहलायाः । उत्पन्नाभिलाषाया इल्यर्थ: | उत्तन्नमनो- 



अयभाज्क्ू' | 

राम;--वत्स लक्ष्मण । 
लक्ष्मण;--एषो5स्मि । 

रामः--वत्स, अचिरादेव संपादनीयों दोहृद इति संग्रत्येव गुरुमिः 
संदिष्टम् | तदरखलितसंपातं रथमुपस्थापय । 

सीता--अजउत्त, तुझेहिं वि आअन्द॒व्बम् । 
राम/--अतिकठिनहदये, एतदपि वक्तव्यम् । 
सीता-तेण हि पिअं मे पिअं मे । 
लक्ष्मण/---यदाज्ञापयत्याये: । (इति निष्कान्तः ॥) 
राम/--प्रिये, वातौयनोपकण्ठे संविष्टा भव | 
सीता--एव्वं होदु । ओहरिदम्हि परिस्समणिद्दाए । 
राप/--तेन हि निरन्तरमवलम्बख मामनुगमनाय । 
जीवयज्निव ससाध्वसश्रमखेदबिन्दुरधिकण्ठमप्येताम् । 
बाहुरेन्द्वमयूखचुम्बितस्वन्दिचन्द्रमणिहारविश्रम: ॥ ३४ ॥ 
(तथा कारयन्सानन्द्म् ।) प्रिये, किमेतत् | 

विनिश्वेतुं शक्यों न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किम्ु विषविसपे: किम्रु मदः । 

१. आयेपुन्न, युष्मामिरप्यागन्तव्यम् । 
चर +0 ४. पु 

२, तेन हि ग्रियं मे प्रियं भे । 

३. एवं भवतु । अपहतास्मि परिश्रमनिद्रया 

विकाराया इति वा ॥ वत्स, अचिरेत्यादि । एप गूढप्रकाशनादुद्धेद:॥ जीवयन्नि- 
ति । साध्वस भयम् | अधिकण्ठमू। कण्ठ इत्यर्थ:। इन्दोरिमे ऐन्द्वा:। चन्द्रमणिश्र- 
खकान्तशिला । जीवयन्नप्यैतामिवेद्यन्वय: । इबशब्द ईषदर्थकः | जीवयबन्निति च 
'लक्षणहेत्वो:! इति शत । तथा च मत्संजीवनफलकं यदीषदपंणं तत्कर्म क्रियतामित्यर्थ:। 
अथवा एतद्विरहे 'न जीवेयं क्षणमपि' इत्युक्तमू। अत्र ऐन्दवेद्यादिना साहरयमुक्ल्ा 
जीवयन्निति विशेषस्थोक्तेः व्यतिरेकालंकारः । “व्यतिरेको विशेषश्वेदुपमानोपमेययो:? 
इति॥३४।तथा कारयश्निति । सहजलजाजडदशः” इति वक्ष्यमाणरीद्या लज्या- 
विंशयां तस्यां खय॑ तथा कारयब्निद्यर्थ: । पूर्वोक्तश्रमवशाच खयमेव तथा कारयतीत्यु- 
क्तम् ॥ विनिश्चेतुमिति । अन्नत्यसुखदुःखशब्दौ भ्रियाग्रियमित्रशन्रुसंल्ेषादिजन्य- 
मानससुखदुःखपरो शारीरसुखदुःखमद्विषविसपेयो: प्ृथग्प्रहणात् । सुखदुःखयोः शा- 
रीरमानसलविभागस्तु 'कर्मणि च येन संस्पशात्कतुः शरीरसुखम इति सूत्रतक्लाख्या- 

उ० रा[० ४ 
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तव स्पर्श स्पर्श मम हि परिमूढेन्द्रियगणो 
विकारश्रतन्यं अमयति च संमीलयति च ॥ ३५ ॥ 

सीता-- धीरप्पसादा तुझ्षेत्ति एत्थ दाणिं अच्चरिअम् । 
राम)-- 

म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि 
संतपेणानि सकलेन्द्रियमोहनानि । 

१, धीरप्रसादा यूयमित्यत्रेदानीमाश्रयम् | 
नयो: स्पष्ट: / अन्न सीत इति संबुध्यन्तमध्याह्यर्यम्। तवेत्युक्ते:। हे सीते, तव स्पर्श सपरशे 
ल्दीययावत्स्पर्शेषु परिमूढः खखविषयग्रहणासमर्थ इन्द्रियगणश्वक्षुरादीन्धियसमूह: येन 

स तथोक्तो मम विकार आन्तरावस्थाविशेषः । वैतन्यमन्तःकरणावच्छिन्नचेतन्यम् । 

जीवचैतन्यमिति यावव् । अद्वैतमतप्रक्रिययेदमुक्तम् । मदन्तरात्मानभिति फलितो अर्थ: । 

अमयति प्रतिकूलतया भासमानः सन् क्षुब्ध करोति । संमीलयति च अनुकूलतया भास- 

मान: सन् उल्लासयति च। अयमिलध्याहायम्। अय॑ं विकार: सुखमिति विनिश्वेतुं न शक्यः 

दुःखमिति वा विनिश्वेतुं न शक्य:। प्रमोहो वा भ्रकृष्मूच्छीत्वेन संशयितुं योग्यों निद्रा 
वा सुषुप्तित्वेन संशयितुं योग्यों विषविसपः किमु । विषेण विर्ष्यत इति विग्रह:। कमेणि 

घन । विषप्रसरणजन्यत्वेन संश्यितुं योग्य इल्यर्थ: | मदः किमु । मदत्वेन संशयितु 
योग्य इत्यर्थ:। अस्य विकारस्य स्पशजन्यलात्परिमूढेन्द्रिगणल्वादन्तरात्मक्षोभकरल्ांतज 
तथाविधशात्रवादिस्पशजन्यमानसदुःखत्वेन संशययोग्यलम्। एवं स्पशजन्यलात्परिमू- 
ढेन्द्रिगणलादन्तरात्मोछासकारिखवाबच तथाविधमित्रादिस्पशेजन्यमानससुखत्वेन संद- 
याईलं भवति च मित्रादिस्परजन्यसुर्ख परिमूढेन्द्रिययगणम् । 'नीवीं श्रति भ्रणिहिते तु 
करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किंचिद॒पि स्मरामि” इत्युक्ते: । एवं स्पशजन्यल्ात्परिमू- 
ढेन्द्रिगगणलादन्तरात्मक्षोभकरलाबचास्य दण्डायभिधातजन्यपरिमूढेन्द्रियगणलान्तरात्म- 

क्षोमकरलविशिष्सूक्ष्मप्राणसंचाररूपमूच्छोत्वेन संभावनाहलम् । एवमस्य विकारस्य स्प- 
शैजन्यलात्परिमूढेन्द्रियगणत्वादन्तरात्मानुकूलत्वाच॒मदुतरतल्पादिस्पशजन्यत्वनिषत्ते- 
न्दियव्यापारत्वपरमात्मसुपरिष्वज़ञ प्रयुक्तसुखरूपत्वविशिष्टनिद्रात्वेन संशयाहेत्वम् । एवम- 
स्तर स्पशजन्यत्वात्परिमूढेन्द्रियगणत्वादन्तरात्मग्रतिकूलत्वाच् तथाविधविषस्पशेजन्यवि- 

कारत्वेन संशयाहलम्। एव्मस्य स्पशेजन्यत्वात्परिमूढेन्द्रिगगणत्वादन्तरात्मानुकूलत्वा- 

त्तथाविधमदत्वेन संशययोग्यत्वम् । मदस्य क्षीरसुराद्राप्यायकवस्त्वायत्तत्वास्पश जन्यत्वं 
परिमूढेन्द्रियगणत्वमन्तरात्मानुकूललं च । तदुत्तमू--“मदिरादिकृतों मोहहपैव्यति- 

करो मद: इति। सर्वमिदं सीताया भोग्यताप्रकर्ष तात्पयेमाविष्करोति। हिशब्दः प्रसि- 

द्वो । तथा च मदीयो 5यं विकारस्त्वयापि ज्ञायत इति व्यज्यते ॥ ३५॥ स्लानस्पेति । 
म्लानस्थ हपेक्षयवतों जीवकुसुमस्थ जीव एवं कुसुम तस्य॒ विकासनानि विकासजन- 

कानि दर्षीत्पादकानि संतर्पणानि तृप्तिजनकानि भोग्यान्तरापेक्षानुत्पादकानि अत एव 
सकलानामिन्द्रियाणां मोहनानि खत्यापारनिरोधीनि कर्णयोरमृतानि । “यथामतस्थ दश 

है 

तृप्यन्ति' इति दशनमात्रेण तृप्तिजनकत्वम् । तद्गदेषामर्थथयोलोचनं विनापि रमणीय- 
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एतानि ते सुबचनानि सरोरुहाक्षि 
कर्णाम्ततानि मनसश्व रसायनानि || ३६ ॥ 

सीता--पिअंवद, एहि । संविसक्ष । 
राम/--अपि संदेष्टव्यम् । 

आविवाहसमयादुहे बने 
शैशवे तदनु योवने पुनः । 

खापहेतुरनुपाश्रितो उन््यया 
रामबाहुरुपधानमेष ते || ३७ ॥ 

सीता---नितां नाट्यन्ती ) अत्यि एदम् | अजउत्त, अत्यि एंद्मू। 
(इति खपिति ।) ४ 

राम/--कर्थ प्रियवचनेव मे वक्षसि ग्रसुप्ता । (निर्वर्प्प ) 
रेल जलने +म अल पकन न न३ न + की 3 कप लनननन्मथनन+«+»-काक “ >कपनककन+- नी कम नमन मकर नमक नम काबनकर लक सर मकर 

१. प्रियंबद, एहि | संविशाव: | 
२. अस्त्येतत् । आयेपुत्र, अस्व्येतत् । 

का ली > जज लक अली 

त्वमिति भाव:। मनसश्व रसायनानि रसायनं नाम अनेकरसवस्तुसमुदायात्मकरसव खुबि- 
शेषों बाहटे अिद्ध: । बहुवचनेनानेकरसायनसद्शानीति व्यज्यते । किंचानेकरसायन- 
वस्त्वाखादनेन सर्वेषां रसानां तत्रोपलम्भ: । एवं शब्दान्तरश्रवणजन्यसुखानामेतद्वच- 

नेलोभ इति व्यज्यते । अपि च यथा रसायनस्थ रसमयत्वाद्धोग्यत्वम्, ओषधात्म- 
कत्वाद्रोगनिवर्तकत्वं च, एवमेतेषामपि प्रियत्ल॑ हितलं चेति व्यज्नयितुं रसायन- 
लोक्तिः । सरोरुह्क्षि आयामल्विपुललाभ्यां स्राहश्यमभिप्रेतम्ू । एवं च 
खस्पा अपि खबचनवेलक्षण्यप्रयुक्तविस्मयातिशयात्रक्षुपोरायतलविपुलत्द्विगुणी- 
भाव इति भाव: । ते सुवचनानि खकीयवचनवेलक्षण्यातिशयतः सीताया: ख- 
वचनेषु खीयतासंशय: स्थादिति ते इत्युक्ति:। सुशब्देन सीतावचनेष्वपि एता- 
दर्श सौभाग्य नानुभूतपूर्वमिति व्यज्यते । कक्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव 
रूपं रमणीयताया:” इति न्यायेन न दोष: ॥ ३६ ॥ प्रियंवद प्रियवादिन्। 'प्रियवशे 
बदः खच” । संविशाव: । 'खप्नः संवेश इतद्यपि! इत्यमरः ॥ अपि संदेष्ट- 
व्यमू। संदेश उक्ति:। श्रुकुटीभटो5$यं सूचयितव्यः । किमर्थमुक्तिप्रयास इति भावः। 

यद्वा यथा शयनद्शायामुपधानादीनामुपकरणल्ल॑ तद्वन्ममापीति विधिवाँ किमर्थ इति 

भाव: ॥ उपकरणत्वमेवाहइ--आबिवाहेति । आविवाहसमयाद्विवाहसमयादारश्ये- 
दर्थ: । गृहे शैशवे योवने च खापहेतु: | वने पुनयोवने खापहेतुरित्मन्वयः । न तु 
यथासंख्यम् । अन्ययानुपाश्रितः खापहेतुतयानुपाश्रित इत्यर्थ: । अतः 'जुष्ट परम- 

नारीणां भुजैः परमसुन्दरे:” इसनेन न विरोध: । चेटीविधयासंवाहने तात्पयोत् “न 

राम: परदारान्वै चश्लुभ्यामपि पद्यति? इव्युक्ते: । मद्दाहुरुपधानमित्यनुक्त्वा रामबाहुरि- 
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इयं गेहे रक्ष्मीरियमस्तवर्तिनेयनयो- 
रसावस्थाः स्पर्शों वपुषि बहुलअन्दनरसः । 

अय॑ बाहुः कण्ठे शिशिरमस्णो मोक्तिकसरः 
किमस्पा न प्रेयो यदि परमसब्स्तु विरहः ॥ ३८ ॥ 

(प्रविश्य ।) 

प्रतीहरी--देव, उवद्िदों । 
राम/---अयि, कः । 
प्रतीहरी--आसण्णपरिआरओ देवस्स दुम्मुहो । 
राम/--खगतम् ) शुद्धान्तचारी दुमुंखः स मया पोरजानपदेष्व- 

पसपेः प्रहितः | (अकाशम् )) आगच्छतु । 
(प्रतीहारी निष्कान्ता ।) 

(प्रविदय ।) 

दुर्युख/--(खगतम/) हा कह दाणिं देवीमन्तरेण इंरिस अचिन्त- 
णिज् जणाववादं देव्वस्स कहइस्सं । अहवा णिओओ क्ख़ु मह 
मन्दभाअहेअस्स एसो। 

१. देव, उपस्थितः । 
२. आसन्नपरिचारको देवस्य दुमुखः। 
३. हा कथमिदानीं देवीमन्तरेणेद्शमचिन्तनीयं जनापवादं देवसस कथयि- 

प्यामि | अथवा नियोग: खलु मम मन्दभागधेयसेषः । 

त्युक्ति: पसिद्वियोतनार्था । 'उपधाय भुजं तस्” इत्यादिवचनात् ॥ ३७॥ इय- 
मिति। इहं गेहे लक्ष्मीलैक्ष्मीसदशी । इयममस्तवर्तिनेयनयों: । तथा नयनानन्द्क- 
रीलर्थ: । किमेतत्पयन्तानुधावनवचनेन । एतदीयमेब यत्किंचिन्मम पर्याप्तमिद्याह--- 
असाबस्था इति । वुषि प्रसिद्धचन्दनव्याइत्तिः । अस्मा: कि न ओय: । एतत्संबन्धि 

कि न प्रियम् । सर्वमपि प्रियमेवेल्यर्थ: । अन्न स्रीतापेक्षया तत्संबन्ध्येव प्रियमिति रा- 
मचन्द्रमतमिति कवेराशयो5वगम्यते । उपसंहारे किमस्था न प्रेय इत्युक्ततात् | इत- 
रथा कथमेषेट्रेव न बदेत् । भतृमीढश्ष--मनसिजरुज: सा वा दिव्या ममालभपो हितुं 

रहसि लघयेदारब्घा वा तदाभ्रयणी कथा” इत्याह4 अन्न रामबाहुरुपधानमिति सीता 
प्रति खबाहोरुपधानत्वमुक्त्वा “अय॑ बाहुः कण्ठे शिशिरमस्णो मोक्तिकसरः” इत्युक्त 
रामेण । तदिदं वेलक्षण्यातिशयकार्यम् । अन्न 'इयं गेहे लक्ष्मी:” इत्यादिभिरेकला एव 
सीताया: गृहविषये दीपकलिकाकायेकारित्वं चक्षुविषये ज्योत्ल्ादिकायेकरत्वं कण्ठे द्वार- 
कार्यकारिल च व्यज्यते । रुपकमुछेखो वा अलंकार: ॥३८॥ आसन्नपरिचारको दुर्मुख- 
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सीता---उत्खप्रायते ।) अजउत्त, कहिंसि | 

| राम+--सेयमेव रणरणकदायिनी चित्रदशनाह्विरहभावना देव्याः 
खम्नोद्योग करोति । (सल्लेहमज्ञमस्थाः परामरशन् ॥) 

अद्वेत सुखदुःखयोरनुगतं स्वोखवस्थासु य- 
द्विश्रामों हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यों रसः । 

कालेनावरणात्ययात्परिणते यद्रेमसारे स्थित 
भद्व तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक हि तत्माथ्येते | ३१ ॥ 

१. आयेपुत्र, कुत्रासि । 

स्तन्नामा ॥ अपसर्पो गूढचर: । प्रहित: प्रयुक्त:। न तु वास्तव्य इत्यर्थः॥ रणरणकदायिनी 
विक्षोभकारिणी । विरहभावना वियोगध्यानम् । चित्रदर्शनादिति स्मरणहेतुरुक्तः । 
खतग्ने निद्रायामुथोग॑ वचनादिप्रयल्नम् । उद्बेगम” इति पाठे भयसंश्रममित्यर्थः । 
अज्ञमस्थाः परामशन् । एतेनोपरितनइलोकस्थापत्यविषयल्ञकल्पना परास्ता, तथा सति 
उदरमस्थाः परामृशन्निति वक्तव्यतापत्ते: । न च “मयैवादी ज्ञातः कस्तलपरामश- 
कलया द्विधा गर्भेग्रन्थि:ः इति वक्ष्यमाणानुवादस्य पुरोवादसापेक्षतया अन्नद्याज्ञश- 

ब्द् तद्विशालोद्रपरलं कवेः संमतमिति वाच्यम्। तत्र 'सहजलजाजडद्शः” इति 
जागरप्रतीतेः । अत्र च सुषुप्तिप्रतीतेस्तदयोगादिति ध्येयम् । भअद्वेतमिति । थ- 
तर्वाखवस्थास सुखदु:खयोरद्वेतमनुगतम् । जाग्रत्सप्रसुषुप्यादिसवीवस्थास॒ ये सुख- 
दुःखे तयो: संबन्धि यद्द्वैतमभिन्नल॑ तदनुगतम् । तद्विशिश्मित्यर्थः । सर्वाखवस्थाख- 
भिन्नसुखदुःखापादकमिल्यर्थ: । द्योभोवों द्वैतम् । इदमेवाद्वैत॑ं चक्रवाकमिथुनवर्णन- 
व्यपदेशेन नवेन कविना व्याख्यातम--भुक्त तद्विम्रृणालयोमिंथुनयोः पीतं द्विराजी- 

वयो: सुप्ते तद्रिफिलाशयोरविरलं संर्लिश्योर्य्पि । पयीयात्समयद्वयेन विरुत भिन्न- 
अयल्लेन वा मूर्तिद्रेतवशान्मतिरमेंथुनमिल्यद्रैतमेवानयो: ॥” इति । पयौयादिति पर्योयश- 
ब्दमन्तर्भाव्य न विरुद्धमिति ल्यब्लोपे पश्चमी व्याख्येया । नातः समयद्वय इत्यनेन पानरु- 

क्त्मम् । यत्र दाम्पत्ये हृदयस्थ गुरुकुलशिश्मनस इल्यर्थ: । विश्राम: श्रमापनतयनकसुख- 
विशेषानुभव: । अन्न विश्राम इत्यपाणिनीयम् , नोदात्तेति इद्धिप्रतिषेधात! इति वैया- 

करणा: । श्रीहर्षखु 'विश्रामों विश्रमश्र” इति द्विऱपकोश उतक्तवान् । यसिन्दाम्पत्ये 
रसः स्पृहरूपो जरसा जरया अहार्यों हतुंमभशक्यः । यद्वा यस्मिन्सति रस आहादो 
जरसाप्यहाय: । आवरणात्ययात् | पद्द्यमिदम् । वरणं विवाहः, अत्ययः शरीरसंपातः, 

वरण चाल्ययश्रेति समाहारद्वन्द्रः । आवरणातह्ययात् । वारणात्ययममिव्याप्येद्यर्थ: । 

वरणमारभ्य शरीरपातपर्यन्तं वर्तमानेन काढेन परिणते उपचय प्राप्ते श्रेमसारे 
उत्कृथ्प्रेम्णि स्थितं स्थितिमत् । 'मालत्या: प्रथमावलोकदिवसादारभ्य विस्तारिभि- 

भूयः लेइविचेश्तिरंगदशो नीतस्य कोर्टिं पराम्” । 'परां कोटि खलेहपरिचयविकासातू 
अधिगते' इत्यादि समानार्थकम् । 'कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्ग्रेमसारे स्थितम्' 
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दुरमेंखश--(उपरल ।) जेदु देव्वो । 

राम)--ब्रृहि यदुपलब्धम् । 

दुर्मेंख/--उवहुवन्ति देव पौरजाणपदा जहा विसुमरिदा अमहे 
महाराअं दसरह रामदेव्वेणेत्ति । 

राम;--अथवाद एवंषः । दोष तु मे कर्थचित्तथय येन प्रति- 
विधीयते । 

दुसुरू।--सासम ) सुणादु महाराओ । (कर्ण ) एव्वं विज । इति। 

राम/--अहह, अतितीतरोडय वाग्वज्ः । (इवि मूच्छति ) 

दुग्मेख/--मससदु देव्वो । 
राम)--(आश्वस्प ॥) 

हा हा धिक््परग्रहवासदूषणं य- 

क्वैदेद्याः प्रशमितमऊूतैरुपायेः । 
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१. जयतु देव: । । 
२. उपस्तुबन्ति देव पोरजानपदा यथा विस्मारिता व्य॑ महाराज दशरथ 

रामदेवेनेति । 
३. ख्णोत महाराज: | एवमिव | 
४. आश्रसितु देवः । 

इति वाक्य वेदितव्यम्। केचित्तु आवरणात्ययात्यतिबन्धकविद्त्तेरिति व्याचक्षते | प्रेम्ण 
उत्कृश्ल॑ च परकीयावेश्योपपतद्यायविषयकल्म् । तस्थ सुमानुषस्थ दाम्पस्थ । 
'सुमानुषं तु दाम्पत्यमम्” इत्यभिधानात् । इति प्राश्व॒ आहुः। अत एबैतद्विकृतिभूत- 

दाम्पद्यार्थकम्रनिच्छितिशब्द्स्य द्रविडभाषाप्रसिद्धिरपि । अन्ये तु 'प्रकरणानुगुण्या- 

द्विशेषणखारस्थात्तच्छब्देन दाम्पत्ये लब्घे सुमानुषस्येति तद्रिशिषणतया योजनीयम । 
शोभनो मानुषो येन” इत्याहु: । केचित्तु 'सुमानुषस्थ सौजन्यस्थ” इल्याहुः । 
कथमपि सर्वेप्रकारेणापि तख्रसिद्धमेक॑ मुख्य भद्वं क्षेम॑ प्राथ्येते प्रकर्षण याच्यते । 
अभिलष्यते वा । हि यस्मात्सुमानुषस्थ भद्रमेक॑ प्राथ्येते तस्मात् सैव रणरणकदा- 
यिनीत्यादिपूर्वणान्वयः । अनर्थशद्डीनि बन्धुमित्रहद्यानीति न्यायेनेति भांवः । 
प्रेमसारे स्थितमित्यनेव मधुकटाहनिक्षिप्तरसालफलसाहदय व्यज्यते । अन्न फलविषयकोी- 
त्मुक्यग्रतिपादनादारम्भ उक्त: । तदुक्तम--“औत्सुक्यमात्रमारम्भ: फललाभाय भूय- 

से? इति ॥ ३५॥ कर्ण एबमिवेति । 'भर्थस्त्वेकेन विशेयः पश्चाज्याला प्रसज्गतः । 
कर्ण एवमिवेत्युक्ा काव्यबन्धे प्रयुज्यते ॥? इत्युक्तत्रात् ॥ हा देति । परगहवास 
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दालके विषमिव सवेतः प्रसक्तम् | 9० ॥ 
तत्किमद्य मन्दभाग्यः करोमि । (विरश्य सकरणम् ) अथवा किमेतत् । 

सतां केनापि कार्येण छोकस्वाराधन परम् । 
तततीत॑ हि ततेन मां च प्राणांश्व मुश्चता || ४१ ॥ 

' संप्रत्येव च भगवता वसिष्ठेन संदिष्टम् | अपि च। 

यत्सावित्रेदीपितं भूमिपाले- 
लेकिश्रेष्ठे: साधुचित्र चरित्रमू । 

मत्संबन्धात्करमला किंवदन्ती 

स्थाचेदस्मिन्हन्त विद्यामधन्यम् || 9२ ॥| 
'हा देवि देवयजनसंभव, हा खजन्मानुग्रहपवित्रितवसंधरे, हा 

मुनिजनकनन्दिनि, हा पावकवसिष्ठारुन्धतीप्रशसशीलशाडिनि, हा 

एवं, दूषणम् । नान्यदिति भाव: । आलके श्वसंबन्धि प्रसक्तम्। पाठान्तरे “प्रसप्तम 
इति वा । एकत्र स्पशश: कालान्तरेण सर्वेतः प्रसरणमिति भावः ॥ ४० ॥ मन्दभा 
ग्योइल्पभाग्य: । सतामिति । केनापि कार्येण । ल्लेह दयां च सौख्य॑ च यदि वा 
जानकीमपि” इत्युक्तरीता लोकस्याराधन॑ लोकस्थ प्रीतिजनकव्यापार: । सततां 
धर्मशाब्रस्मृद्यादीनां परं धर्मः श्रेष्ट्वेनाभिमतः: । तथा चापस्तम्ब:--थवत्त्वार्यो: 

क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्म) इति । न चेदमननुष्टानपराहतमिद्याइ--तलती- 

तमिति । “अवश्य पितुराचार:” इति स्फोरणार्थमिदमू । मां च मुख्यतममत्परित्या- 

गानुषन्निकः तातस्थ खप्राणत्याग इद्याह--प्राणांश्वेति । मुश्बतेति हेतो शतू । ग्राण- 
द्यागहेतुक॑ पूरणमिल्यर्थ: ॥ ४१ ॥ संप्रत्येच संद्ष्टमिति । (युक्तः प्रजानामनुरजने- 
उस्पा:? इति संदिश्मिति भावः | यद्ति। सावित्रेः सवितुः पुत्रैः । 'तस्वापत्यम्' 
इत्यप्प्रत्ययः । अनेनाभिजन उक्त: । भूमिपालेरिद्यनेन क्षत्रधर्मभूतभूमिषालनात्मक- 
वृत्तमुक्तम् । परिशेषाह्नोकश्रेट्नेरित्यनेन विद्योक्ता । एव्ममिजनवियाइत्ते: सर्वाभ्यह- 
मनुप्रशतिराजभिर्दीपित प्रकाशितं खयमनुष्ठितमनुष्ठापित च चित्रमाश्रयभूतम् । 

कश्मला हेया । किंवदन्ती लोकवादः ॥ ४२ ॥ खतो निर्देषित्याइ--द्वा देवि | उत्प- 
त्तिवंशदोषो5पि नास्तीत्याहइ--देवय जनसंभवे । खोत्पत्तिभूमेरपि श॒ुद्धिजननीत्याह-- 
खजन्मेति । संपर्कवशदोषो5पि नास्तीत्याह--मुनिजनकेति । नन्दिनीत्य- 
नेन औरसकन्यपिक्षयाभिमतेति व्यज्यते । ग्रुरुदेवतामिमतेत्याह--पावकवर्सि- 
शैति । शीलेन बृत्तेन शाज्यते 'ाध्यत इति शीलशालिनि । 'शाडु 'छाघायाम्ू 
इत्यस्माह्माहुलकात्कर्मणि णिनिः । डलयोरेकल्रम् । तद्रिदिणोति--राममयेति । 
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राममयजीविते, हा महारण्यवासप्रियसखि, हा तातप्रिये, हा स्तोकवा- 
दिनि, कथमेवंविधायास्तवांयमीहशः परिणामः । 

त्वया जगन्ति पृण्यानि त्वय्यपुण्या जनोक्तयः | 
नाथवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्ससे ॥ 9३ ॥ 

(इुसुंखे अ्रति )) दुमुख, ब्रूहि लक्ष्मण | एप नूतनों राजा रामः समा- 
ज्ञापपति । (कर्ण) एवमेवम् । इति । 

अनेन रादणस्मरणमपि दूरोत्सारितमिति व्यज्यते । रामस्थ रावणस्मरणगन्धा- 

सहलान्न लिदमनुमेयम् । कि लनुष्ठानेन प्रकटितमित्याइ--महारण्येति । प्रिय- 

लविशेषणम् । निर्बन्धलोकवादादिव्यावृत्ति: । सखीत्यनेन दण्डकारण्यगमने पत्नी- 
लप्रयुक्तप्राधान्यं नान्नीक्षम् । कि तु पुरुषसिंहरामसमप्रधानलमेवेतिं । समान 
ख्यायते इति सखा” इति व्युत्पत्तेरपलक्षणमिदम् । रामापेक्षया प्राधान्यस्यापि । 
“अग्रतस्ते गमिष्यामि मद्वन्ती कुशकण्टकान्” इत्युक्तत्वात्ू । तातस्थ प्रिये अभि-, 
मते “वधूचतुध्केडपि' इत्यादिवक्ष्यमाणरीत्येति भाव: । स्तोक॑मितं॑ वदन्तीत्यर्थ: । 
'सत्याय मितभाषिणाम इत्युक्तरीत्या । निमित्तलेशाभावेडपि कथमयं परिणाम इति 
भावः । त्वयेति | ल्या जगन्ति पुण्यानि पुण्यवन्ति । मल्र्थीयाच्प्रत्यय:। 'पापानां 

वा शुभानां वा वधाहाणां छवज्ञम । कार्य करुणमार्येण न कथ्रिन्नापराध्यति ॥” इति ल- 

न्मतानुसारेण पापपुण्ययोरनुग्रहतोल्यादिति भाव: । जनानामुपजीव्य विरोध इत्याइह-- 
लथ्यपुण्या जनोक्तय: । अन्र लया जगन्ति पुण्यानीति भुवनानां पुण्यलमुक्खा 

जनोक्तय इति जनशब्दोपादानान्नेव लोकान्तरस्थानामुपजीव्यविरोध इति व्यज्यते । 
उक्तिपदेन वस्तुस्थित्यभावाद्विषयप्रभावाच । इत्थं मनसा संभावनमपि नोचितम् । 
सुतरां बहिस्तदुक्ति: सापि जातेति व्यज्यते । जनानामुक्तय इति विग्रह्यय: 
कश्चिदित्यं प्रलपतीत्यपि न किंतु बहुजना एवं बदन्तीति व्यज्यते । पषष्टीबहुवचनेन 

विग्रहे श्रमाणे तु--'रेरे पीरजानपदा:, न खल भवतां देव्या: स्थानं गृहे5मिमते ततः” 
इत्यादिवक्ष्यमाणरामवचनम् । ते5पि कदाचिदित्युक्ला विरमन्तीत्यपि न बहुकूलो 
वदन्तीति बहुवचनार्थ: । अपुण्या इति व्यतिरेकोक्त्या कश्चिदृपि कदाचिदपि न यथार्थ 

प्रत्येति नापि वक्तीति व्यज्यते । नाथवन््त इति । भहूं लोकानामधीशः, मम ल॑ 
नाथा। तथा च--यसेते तस्य तद्धनम! इति न््यायेन लोकानामपि ल्मेव नायिकेत्या- 
शयः। यद्ा ले मय्यात्मतयावस्थिता, अहं च खयि तथावस्थितः । आह च हनूमानू--- 
अस्था देव्या मनस्तर्मिस्तस्क चास्यां प्रतिष्ठितम् । तेनेये सच घमौत्मा मुहर्तमपि 
जीवति ॥” इति । तथा च लोकिकैर्मयि प्रतिपयम्ान॑ लोकनाथलं ल्दीयमित्यर्थ: । 
इत्यायूहनीयम् । लमनाथेति । बत्त्तामात्र मम लोकनाथत्वे श्रयोजनम् । अहं तु 

लत्कृते व्यर्थ इति भाव: । विपत्ससे विपन्ना भविष्यसि । पूर्ववियोगो5पि रावणवधे- 
प्सितल्लाद्सत्कल्प इति न तरिस्त्वं विपन्ना, अस्य तु वियोगस्य 'सौमित्रेरपि पत्रिणा- 
मविषये तत्र प्रिये क्रात्ति मे” इति वक्ष्यममाणरीत्या पूर्वोपायाविषयत्वात् इतः परमेव 



अंचभाज्क * 

दुर्गृख४--ही, कह अग्गिपरिसुद्धाए गब्भद्विदपवित्तसंताणाए देवीए 
(जञणवअणादो इदं ववसिदं देव्वेण । 

राम/--शान्तं पापस्, शान्तं पापम् । दुजना नाम पोरजानपदाः । 
इक्ष्वाकुवंशो5भिमतः प्रजानां 

जातं च देवाद्रवनीयबीजम् । 
यचाद्भुतं कमे विशुद्धिकाले 

प्रत्येतु कस्तचदि दूरबृत्तम् ॥ 9० ॥ 
तद्च्छ | 

दुर्मृंख/--हा देवि 4 (इति निष्कान्तः ) 
राम/--हा कष्टम् | अतिबीभत्सकमों नृशंसोडस्मि संवृत्तः । 

शैशवात्मश्ृति पोषितां प्रियां 
सोहदादप्रथगाश्रयामिमाम् । 

छम्मना परिद॒दामि मृत्यवे 
सोनिके ग्ृहशकुन्तिकामिव ॥ ४५ ॥ 

पत्तिमरप्ृह्यः पातकी देवीं दृषयामि | (इति सीताया: शिरः समुन्नमय्य 
बाहुमाकृष्य ॥) 

१, हा, कथमश्रिपरिशुद्धाया गर्भस्थितपवित्रसंतानाया देव्या दुर्जनवचना 
दिदं व्यवसितं देवेन | 

बिपन्ना भविष्यसीति छटा व्यज्यते । पृवार्ध विभावनाविशेषो $छंकारः । “विरुद्धात्का 
यैसेपत्तिदेश काचिद्विभावना' इति छक्षणात् ॥ ४३॥ इश्ष्वाकुबंश इति। 

विशुद्धिकाले यदद्धुतं कर्म तबदि तदस्तीति यद्यच्यते दूखूत्त कः प्रत्येति । 
न को5पील्र्थ: ॥ ४४ ॥ हा कष्टमिति । दृशंसः कूरः । अतिबीभत्स 
कमेंति असिद्धनृशंसाक्यावृत्तिः । शेशवादिति । शेशवात्मशति पोषितां 
बाल्यमारभ्य वधितामू । अनेन “विषवृक्षोडपि संवध्ये खर्य छेत्तुमसां- 
प्रतम” इति न्यायः स्फोयते । ननु खाप्रियत्वे द्याज्यब्नमित्यत्राइ--प्रियामिति । 
ननु तथापि दोषप्रसक्ती का गतिरित्यत्राइ--अप्तथगाश्रयामिति । प्रथगाश्रयर- 
हितामिद्यर्थ/ । ननु तथापि मद्रेवृत्तिरन्यत्रेश़त आह--सोहदादिति । इमामि- 
तीदंपदेन तात्कालिकान्तर्वल्लीत्वनिद्रावत्त्वादिकं परामृइयते | छद्मना व्याजेन । सीतामि- 
लष्षितनवप्रस्थापनत्याजेनेल्यर्थ: । म्त्यवे परिददामि देयसाकल्याह्ननसाकल्यम् । 
तदिमाम् । गर्भस्थशिशुद्य चेत्यर्थ:। सोनिके जीवहिंसाजीविनि । 'कर्मणा यमभिग्रेति 
त संप्रदानम? इति चतुथ्यर्थ सप्तमी । प्रथमान्तपाठोष्प्यस्ति । ग्रहशकुन्तिकाम् । 
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अपूर्वेकर्म चण्डालमयि मुग्धे विमुश्च माम् । 
थ्रितासि चन्दनआन्त्या दुर्विपार्क विषद्रुमम् | ४६ ॥ 

( उत्थाय ) हन्त हन्त, संप्रति विपयेस्तो जीवढोकः । अद्यावसित 
जीवितप्रयोजनं रामस्य । शूत्यमधुना जीणोरण्यं जगत् । असारः संसार) 

हक क 

अनुकम्पायों कन! ॥ ४५ ॥ अपूर्वेति । अन्न मुग्धे बिमुश्च मामिति सिद्धसाध्यसम 
भिव्याहारन्यायेन अयतनमोचन प्रसज्ञकवतीतद्यर्थों लभ्यते । मोग्ध्यस्य मोचनप्रसञ्ञ 
कल च तदापादकसंपकापादनद्वारा । स च संबन्धो रावणग्रत्याख्यानपूर्वकी लड्ढा- 
देशीय एवं । तथाहि--भवितव्यः परगहवासों जातः, तथापि नेतावता ममाह्याहितं 
प्रसजति । रावणो न मां बलात्कतुमहेति । ततश्व तद॒भिमततदसंपादनेनेव काल- 
यापनं सुकरम् । प्रद्याशया च स मां न हनिष्यति । रामस्तु इदानीं मां निर्दोषां 
परीक्ष्यानुमन्यमानो 5पि कदाचित्कस्यचिद्रचनमनुसरंछोकारावनश्रद्धया मामरण्ये प- 

रिह्यजेत् इत्यादिको विचारः स्रीताया: स्यात्ू । तदा नेवंविधदुःखानुभवप्रस्नक्तिरिति 
तदिदं मौग्ध्यस्यायतनविपत्परयोजकंल्मिद्याशय: । सर्वमिदं निर्वेदातिशयदोतकर्म् । 
अपूर्वेश्रासो कर्मचण्डालश्रेति विग्रह: | चण्डालो हि ऋरतमः । कर्मचण्डालखु सुतराम् । 
यस्तत्रापूर्वो विलक्षण: अहं कर्मचण्डालो रावणादपि क्र इति भाव: । स हि रावणो न 
सीतायाः प्राणद्यानिकरो5भवत् । अहं तु तत्कारी भवामीति पूर्वोक्तमोब्यहेतुकगमर्स 
श्रयणमेवाइ--श्रितासीतवि । ह्ुमलोक्तिभूयस्वाभिप्रायात् । दुर्विपाक्वचनमत्य 
न्तक्रोयातिशयप्रतिपत्त्यर्थम्ू । चन्द्नभआन्त्येत्येतहु:खभूयरत्रावर्जनीयत्लख्यापनार्थ: । 
अन्यश्रान्तो प्रवृत्तिमान्यादिक स्थात् । असीत्यनेनाथापि न मुश्नसीद्यपि व्यज्यते । 
ध्रितेति कतेवाचकनिष्ठान्तम् । तेन श्रयणस्थ लड्ढडदेशीयलललाभः । अयमाशय:--- 

लोके हि फलवजञ्ञातीयानामपि ब्क्षाणामफलत्वे छेद एवोवितः । अनर्थोवहत्वे तु सुतरा- 
मू। विषबक्षस्थ॒ तु छेदे का ग्रतिहतिः । तस्थापि दुर्विपाकत्वे सर्वथा छेबल्लमेव । तथापि 
“विषत्क्षो5पि संवर्ध्य खय॑ छेत्तुमसांप्रतम” इति न्यायेन यदि छेद्प्रतिषेषः, तहिं तस्य 
परिव्यागे का प्रतिहति: । अत्र कूररामकर्मकरसंश्रयणप्रतिबिम्बस्थ सीताग्रसतुतकतृकदु- 
विपाकविषद्वमाश्रयणस्य वर्णनाहलिताठंकार: । 'अखुते वर्ण्यवाक्यार्थप्रतिबिम्बस्य वर्ण- 
नम । ललितम्” इति लक्षणात् ॥४६॥ इन्तेति दुःखे। संग्रति सीताविरहे । विपर्यस्तो- 
धन्यथाभूतः । साहित्ये 'यस्तया सह स ख्रगों निरयो यस्तया विना” इति रामायणोक्त- 

रीता जीवलोकस्म खर्गल्म् । वियोगे तु नरकत्नभेवेति । खर्गान्यस्थ नरकस्पेव 
खारसिकलात्आणिनां नरकप्राप्तावषि नात्मवसुनाशः । मम तु सीतामयजीवितल्वात्त- 

न्राशे जीवितनाश इति । अद्यावसितमिति समाप्त जीवितमेव ग्रयोजनम् । जीवि- 
तमिति वक्ष्यमाणमिहानुसंघधेयम् । सीताविरहितजीवितं निष्प्रयोजनमित्यर्थः । यत एवं 
ततो5धुना जीर्णारण्यं जगत्खगोदिकं ह्यात्मनः स्थिरत्वे कालान्तरानुभाव्य स्वातू । 
“अनादों संसारे” इति न्यायात्। आत्मवस्तुनाशे तु खानुपभोगात् जीगोरण्यलम सीता- 
साहित्ये हि अरण्यस्थापि पत्चवव्या: 'यस्यां ते दिवसा:” इति रीया खगृहत्वातू तद- 
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काष्ठप्रायं शरीरम । अशरणोउ5स्मि | कि करोमि | का गतिः । अथवा । 

दुःखसंवेदनायेव रामे चेतन्यमागतम । 
मर्मोपघातिभिः प्राणेबेज़कीलायितं हृदि ॥ ४७ ॥ 

हा अम्ब अरुन्धति, भगवन्ती वसिष्ठविश्वामित्रों, भगवन्पावक, हा 
द्रेवि भूतधात्रि, हा तात जनक, हा मातः, हा प्रियसख महाराज सुग्रीव, 
सोम्य हनूमन्, महोपकारिन् लझ्भाधिपते बिभीषण, हा सखि * त्रिजटे, 
परिमुषिताः स्थ परिभूता: स्थ रामहतकेन । अथवा को नाम तेषामह- 

मिदानीमाहाने । 

योगे तु खग्हस्थापि जीणोरण्य्रमित्याशय: । असारः श्ृन्यः । काष्ठप्रायं शरीरम् । 

ज्योत्लेव हिमदीघिते:” इत्युक्या यथा चन्द्र कोमुद्रभावे काष्ठप्रायता तद्ठत्खस्येति 
भाव: । अब पूर्ववत्। 'सुग्रीव॑ शरणं गतः”, 'सागरं शरणं गतः” इत्यादिकस्य नावकाश 
इत्याहइ--अशरणो 5स्मीति । पूर्ववत्सेतुबन्धनादि कतैव्यं नास्तीआह--किं करो- 
मीति । अद्य पूर्वेवद्रावणवधादिरूपग्राप्य॑ नासतीदाइ--का गतिरिति । गम्यत इति 

$ गतिः। यतश्रैबं ततः क गच्छामि, किमरण्यं गच्छामि, उत पातालविवरम्। किंवा मरणं 
गच्छामि इति विकत्पाशयः । न तूक्त: कल्प: सर्वोषपि न कल्पत इत्याह--भथवेति। 

पूर्वोक्तक्षेपतः । दुःखेति । चतन्यमात्मा ज्ञप्तिवों । दुःखसंवेदनायेव रामे आगतम् । 
आगतमिलनेन दुर्मुखवाक्यश्रवणानन्तरं गत॑ चेतन्यं पुनरागतमिति व्यज्यते । यद्दा 

शक्तिप्रह्रादिषु गतं पुनरागतमिति वा । पद्चभिषेकादिनानतरीयकसुखं तु असत्कल्प- 

मिति हृदयम् । अर्पितम” “आहितम” इति पाठयोसु आदितः प्रमति 'राज्याद्रंशो 
बने वासः सीता नश द्विजो हतः । ईदशीयं ममालध्ष्मीनिंदेहेदपि पावकम् ॥! 

इत्युक्तरीत्या दुःखानुभवायैव चेतन्यसद्भाव इति भाव: । खर्गिणां चैतन्यं दुःखा- 
संभिन्नसुखानुभवाय । जनानां दुःखमिश्रसुखानुभवाय । मम सुखासंभिन्नदुःखानु- 

भवाय । तस्मात्पातालविवरगमने 5प्यपरिहार्य दुःखमिति भाव: । तह मरणं गमिष्या- 

मीति कल्प; कल्प्यतामिद्याह--मर्मोपधातिभिरिति । मर्म हृदयादियप्रदेशानुपप्नन्तीति 

विग्रह: । 'सुप्यजातो-! इति णिनिः । न केवल दुःखानुभवापादका: कि तु खयमपि 
दुःखग्रदा इति भाव: । वज़कीलवहुरुद्धरतया स्थिरीभूयते। भन्नानहत्वेन वा साहश्यम् । 

तथा च मरणमपि दुलंभमिद्यर्थ: ॥ ४७॥ हेति । अरुन्धति । अरुन्धतीकृतसीतापा- 
तित्रत्यानुमोदनं न प्रमाणीकृतमिति भावः । भगवन्ताविति । भवतां ज्ञानशक्ति- 
मपरि खला न पश्यन्तीति भावः | पावकेति । तव वचनग्रवेशों व्यर्थाविति भाव: । 
भूतधात्रि, लत्सुतायामनिमित्तदोषवादिनो जनान्कर्थ बिभर्षि इति भावः । सोम्येति। 
सीताबत्तान्तकथनजनितानन्दप्रयुक्तमत्कृतालिज्ञनमद्रिज्ञातशषरी रसतोभगभवदी यप्रयासो 
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ते हि मन्ये महात्मानः कृतप्नेन दुरात्मना | 
मया ग्रहीतमनामानः स्प्ृइ्यन्त इव पाप्मना ॥ ४८ ॥ 

यो5हम् 
विशम्भादुरसि निपत्य जातनिद्वा- 

मुन्मुच्य प्रियग्रहिणीं ग्रहस्य लक्ष्मीम् | 
आतह्स्फुरितकठोरगर्भगुरवी 

क्रव्याज्यों बलिमिव दारुणः क्षिपामि ॥ ४९ ॥ 

( सीतायाः पादी शिरसि कला ) अय॑ पश्चिमस्ते रामशिरसि पादपड्जजस्पशे:। 
( इति रोदिति ।) 

( नेपथ्ये ।) 

अन्नह्मण्यमत्रह्मण्यम् । 
राम;+--ज्ञायतां भोः, किमेतत् । 

( पुनर्नेपथ्ये ।) 

ऋषीणामुग्रतपसां यमुनातीरवासिनाम् । 
लवणत्रासितः स्तोमख्रातारं त्वामुपस्थितः ॥ ५० ॥ 

राम:--कथमद्यापि राक्षसत्रासः । तदावदस्यथ दुरात्मनो माधुरस 
कुम्भीनसीकुमारस्योन्मूलनाय शन्नन्न॑ प्रेषयामि | ( परिक्रम्य धुनर्निशृद्य ।) 
हा देवि, कथमेवंविधा गमिष्यसि | भगवति बसुंधरे, सुराध्यां 
दुह्तिरमवेक्षख जानकीमू | 

व्यर्ध इति भाव: । परिमुषिता: मुषितद्रव्यका:। ते हीति । कृत॑ उपकारं ह- 
न्तीति कृतप्नः । एतत्कृतपूर्वोपकारविस्मरणादिति भाव: ॥ ४८ ॥ विश्रम्भादिति। 
विश्नम्भादन्तरज्ञत इति ज्ञानादिति भावः। गृहस्प लक्ष्मी शोभां तद्लंकारभूताम् । कण्ठो- 
रयर्भः पूर्णगर्भ: । गुवीमिल्लनेन यमलखं सूचयति । कव्याज्यों मांसनक्षकेभ्य:। क्रव्य 
मांसमदन्ति खादयन्तीति विग्रह: । ऋ्रब्ये च! इति विट्ू ॥ ४९ ॥ अन्रद्मण्ये ब्राह्मणा- 

नामत्याहितम् । 'अन्रह्मण्यमवध्योक्तो! इल्ममरः ॥ ऋषीणामिति । लवणो नाम 
राक्षसस्तेन त्रासितो ऋषीणां स्तोम इत्यन्वय:॥५०॥ कथमित्यादि । निःशेषितराक्षस- 
कुललखात् । खस्येति भाव: । यद्वा कथमय राक्षसत्रासो5पीत्यन्वयः । न केवर्ल सी- 
ताबिश्लेषदुःसप्राप्तिः कि तु राक्षसभयं चेति समुच्चयार्थ: । कथमिति विस्मये । पूर्व- 
वर्देवोभयं मिलितमिदमाश्चर्यमिति भाव: । दुरात्मनो दुबुद्धे: । माधुरस मधुरेश्वरस् । 
कुम्भीनसी नाम तन्माता । उन्मूलनाय मूलेन सहोत्पाटनाय यावत् । प्रेषयामरि प्रेष- 
जिब्म्क + ग्राव्परानिषातयोदधृदट! एवंविधा मया वश्चिता गर्भिणी सती कर्थ॑ 



- खचक्यणा कु १ 

जनकानां रघूणां च यत्क्ृत्स॑ गोत्रमज्लम् । 

यां देवयजने पुण्ये पुण्यशीलामजीजनः ॥ ५१ ॥ 
(इति रुदभिष्कान्त: ॥) 

सीता--हा सोझ अज्उत्त, कहिंसि । (इति सहसोत्याय )' हद्धी 

हद्धी । दुस्सिविणभरणरणअविष्पलद्धा अज्जउत्तसुण्णं वित् थ्त्ता्ं 
पेक्खामि । (विलोक्य ।) हद्धी हद्धी । एआइणिं पसुत्त म॑ उज्यिअ कि 
गदो णाहो । होदु । से कुप्पिस्सं जइ त॑ पेक्खन्ती अत्तणों पृहविस्स । 
को एत्थ परिञअणो । 

(प्रविश्य ।) 

दुधुख/--देवि $ कुमारलक्खणो विण्णवेदि--सज्जो रहो । त॑ 
आरुहदु देवी! त्ति | 

सीता--#अं आरूढक्मि । (उत्थाय परिक्रम्य )) फुर्इ में गब्भभारो। 
सणिरं गच्छझ्य । 

हैभुख/--हँदो इदो देवी । 

१, हा सोम्य आयपुत्र, कुत्रासि | हा घिक् हा विकू । दुःखमभरणरणक- 
विप्रढब्धा आयपुत्रशून्यमिवात्मानं पश्यामि | हा पिक् हा धिक्रू । एकाकिनीं 
ग्रसुप्तां मामुज्झित्वा कुत्न गतो नाथः । भबतु । अस्मे कोषिष्यामि यदि ते प्रेक्ष- 
माणा आत्मनः प्रभविष्यामि । कोञ्च्र परिजनः । 

२. देवि, कुमारलक्ष्मणो विज्ञापपति--'सजो रथः । तदारोहतु देबी” 
इ्ति । 

३. इयमारूढास्मि । रफुरति मे गर्भभारः | शनेगैच्छामः । 

४. इत इतो देवी । 

गमिष्यसीति भावः । भगवति सर्वज्ञे । सुहाध्यां निर्दोषां निरुपछ्ठवां वा । 
जनकानामिति। यत्कृत्ल॑ गोत्रमज्जुलम् । यदिति विधेयपेक्षया क्षीबयमू । अजीजनः । 
उत्पादितवल्यसीत्यर्थ: । भत्र बिन्दुनौम संध्यज्ञमुक्तम् । दाम्पत्मविशेषविच्छेदहे- 
तुलात्पुनरच्छेदकारणलाच । तदुतक्तमू--अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम 
इति ॥ ५१ ॥ को5त्र परिजनः । परिज़नस्थ मध्ये को5न्र संनिहित इत्यर्थ: । परिज- 
नस्येति निधारणे पश्थेकवचनान्तम् । निधौरणे पी धयोगो शीत ९ क्यो रक्ानाय 

उ० रा० ५ ४४5 ॥((७छ?? "59 
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सीता--णमो रहुउलदेवदाणं । 
(इति निष्कान्ता: सर्वे ) 

इति महाकविश्रीभवर्भूतिविरचित उत्तररामचरिते 
प्रथमो5ड्ूः | 

कल +ज3ल+त-.कसवननननी कल न तन >अ+ न चल ननआओओ अनजन+ अनज- >५०००--९--०७- --+०००-०००००००७००क५००#०#कक, 

१. नमो रघुकुलदेवताभ्याम् | 

संनद्धः ॥ रघुकुलदेवते लक्ष्मीनारायणाविति प्रसिद्धमेव । तन्नमस्कारो यात्राऋढे 
विहितः । 'भादित्यमण्डले बिष्णुं ध्यात्वा यात्रां प्रवर्तयेत्” इति स्मरणात् ॥ 

दाशरथिवंशजनुषों भूसारजवीरराघवायेस । 

उत्तररामचरित्रव्याख्याड्रेष्वादिमः ग्रायात् ॥ 

इति श्रीवाधूछवीरराघवविरचितायां भवभूतिभावतलूस्पश्शिनी- 
समाख्यायामुत्त ररामचरितव्याख्यायां प्रथमो5हः ॥ 



द्वितीयोषड्ः । 

(नेपथ्ये ।) 

खागत॑ तपोधनायाः । 
(तत: प्रविशव्यध्वगवेषा तापसी ।) 

तापसी--अये वनदेवता फरलुकुसुमगर्भेग पह्वा्येण दूरा- 
न्मामुपतिष्ठ ते । 

(प्रविज्य ॥) 
वनदेवृता-- अध्य बितीरय ।) 

यथेच्छाभोग्यं वो वनमिदमयं मे सुद्विसः 
सतां सद्जि, सज्धः कथमपि हि पुण्येन भवति । 

तरुच्छाया तोय यदपि तपसां योग्यमशरन 
फ्ं वाँ मूलं वा तदपि न पराधीनमिह वः | १ ॥ 

तापसी--किमत्रोच्यते । 
प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरों वाचिनियमः 

प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचय: | 
, <य इति। 'कुशीलवकुट्ुम्बस्थ स्थली नेपथ्यमिष्यते” इत्युक्ततिरस्करिणीतिरो- 

हितनंतेनभूमिकापरिग्रद्दोपयिकस्थानविशेष इत्यर्थ: ॥ वनदेवतेति । पद्चवार्ध्येण 
पह्ञवयुक्तपूजादव्येण दूरात् प्रविश सती उपतिष्ठते पूजयति । देवतात्वारोपादत्म- 
नेपदम । दूरादित्यपादाने पश्चमी । यद्वा मामुपतिष्ठते संगता भवति। गन्ना यमुनामुप- 
तिष्ठते” इतिवत् उभयत्रापि 'उपाहेवपूजा-' इत्यादिना तड ॥ अध्ये वितीये दृत्त्वा । 
यथेच्छमिति । इदम् । मदीयमिल्यर्थः । बने वनमेव न तु स्पृहणीयपुरप्रासादादिक- 
मिल्यपरितोषो व्यज्यते । तथापि “अविद्यमानं कर्णोंपि! इति न्यायेन यथाधिकारं 
सभाजयितत्यमेवेज्ञाइ-- यथेच्छाभोग्यं इच्छामनतिक्रम्य यथेच्छम् | यथेच्छे आभो- 
ग्यम्रिति विग्रह: । इच्छानिवृत्तिपर्यन्तमसंकोचेनोपभोगाहमित्यर्थ: । व इति पूजायां 
बहुवचनम्। अतिथिसामान्याभिप्रायकं वा। अय॑ मे सुदिविसः साधुजनसंपकोदिति भाव: । 

सता वियमानानामेव, न तु प्रसादनादिकुवैतामिद्यर्थ: । सद्भिः साधुमिः सह सन्नः 
संपर्क: कथमपि कृच्छेण पुण्येन भवति साधुजनसंपर्कलाभः अणिपातादिसाध्यो 
भवति । तदभाववतां तु दृश्हेत्वभावाव् केवलादश्साध्यों भवतीति भावः । चद्ठा 
कथमपि सता येनकेन प्रकारेण वर्तमानानाम्। कामचारे स्वितानामिल्यर्थ:। सद्धि:। अब्म- 
विद्विरिद्यर्थः । 'असित ब्रह्मेति चेद्वेद उनन््तमेनं ततो विदुः इति श्रुतेः । सन्नः संपकः 

पुण्येन हि भवति। अयमाशय:- तस्मादेव॑विदा नासीत' इति श्रुद्या ब्रह्मज्ञानव्तां तच्छू- 
नये: सहवासादिकं प्रतिषिद्धम् । एवं च तेषां तेः सज्न: पुण्येकसाध्य इति ।इदं च खनि- 
कर्षभावनाकार्यम्। फल वा मूल वा इतो न्यद्पि तपसां योग्यमशनम्। नीवारपाण्डुपत्र- 
वातजलादिकमित्यर्थ: । तदपि तच पराधीनं नेति ॥ १ ॥ प्रियेति। प्रियश्राया ब्रिय- 
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पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविषयोसितरसं 
रहस्य साधूनामनुषधि विशुद्धं विजयते ॥ २ ॥ 

| (उपविशतः ॥) 

वनदेवता;--कां पुनरत्रभवतीमवगच्छामि । 
तापसी--अआत्रेय्यत्मि । 

वनदेवता--आर्ये आत्रेयि, कुतः पुनरिहागम्यते । किंप्रयोजनो 
दण्डकारण्योपवनप्रचारः । 

आत्रेयी-- 
अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे 

भूयांस उद्बीथविदों वसन्ति | . 
तेभ्योडघिगन्तुं निगमान्तविद्यां 

वाल्मीकिपाश्रोदिह पयेटामि ॥ ३ ॥ 

वनदेवता--यदा तावदन्येडवि मुनयस्तमेव हि पुराणत्रह्मवादिन 
प्राचेतसरूपिं अह्मपारायणायोपासते | तत्कोडयमायोयाः प्रवासः । . 

प्रचुरा युक्ता चेल्यर्थः | बृत्ति: कायिकव्यापार: | तथापि वाक्य महान्दोष इद्यत आह--- 

विनयमधुरों वाचिनियमः: विनयेन खनिकषेभावनारूपेण खोत्कषोननुसंधानरूपेण 
वा मधुरः प्रियः वाचिनियम: सत्याय मितभाषित्वम् । तथापि मनोवृत्तिदौष्टयं सादत 
आह--प्रकृत्या कल्याणी मति: प्रकृय्या खभावत: कल्याणी प्रेयखिनी । तथाप्यसत्सड्व- 
शाद्वैपरित्यं स्रादत आइ--अनवगीतः। अनिन्दित इत्यर्थ: | तदिदं इृत्तिवाचिनियमादि- 
परिचयसमुदायरूपं विजयते सर्वोत्करषेंण वर्तते । तत्कथंभूतमिद्याह--पुरो वा पश्चाद्वा भू- 
तभविष्यत्कालयो:। तत्तत्पुरुषसंनिधानयोरिति वार्थ:। अविषयोसितरस अन्यूनखभावम्। 
रसपदेन ग्रियल्ल॑ व्यज्यते। अनुपधि निव्यांज॑ विशुद्धं प्रामादिकदोषरहितं रहस्यम् । 'शीर्ल॑ं 
संवसता शेयम्” इति न्यायेन चिरकालशुश्रूषादिभिरेव ज्ञातुं शक्यं न तु॒दाम्भिकव- 
त्तिवत्खयं प्रकटमित्यर्थ: । तथाविधं तदिदं विजयत इति योजना ॥ ३॥ अवगच्छामि 
जानामि ॥ किंप्रयोजन इति | प्रचारः संचार: ॥ अस्मिश्निति। अगस्थप्रमुखा 
अगस्वप्रम्॒तयों भूयांसो बहव उद्गीयथविदः । “भोमित्युद्रीथमुपासीत” इति परस्मिन् 
ब्रह्मणि उद्गीयदृ्टि कुर्वन्त इद्यर्थ: | दद्दरवियादीनामुपलक्षणम् । सकलवेदान्ततातर्य- 
पयोलोचनशीला इति मावः | तेभ्य: अधिगन्तुं_ तत्कृतव्याख्यानेन ज्ञातुम्। 'भाश्यातोप- 
योगे” इति पश्चमी। पर्यटामि । 'अट गतौ!॥३१॥ यदा तावद्ति। पुराणश्यसी ब्रह्मवादी 
चेति विग्रहः । ब्रह्म परमात्मानं वेदान्वा वदतीति णिनिः । पुराणत्वे प्राचेतसमिति हेतु- 
कथनम्। ब्रह्मपारायणाय वेदान्तवियाध्ययनाय। पारायणं नाम आदित आरभ्यान्तादबि- 



द्वितीयो5ड्ू:। धर 

आत्रेयी--तस्मिन्दहि महानध्ययनम्रत्यूह इत्येष दीथ॑प्रवासो5- 
. झ्ीइतः । 

वनदेवता--कीदशः । 
आत्रियी--तस्य भगवतः केनापि देवताविशेषेण सवेप्रकाराद्ुतं 

रन्यत्यागमात्रके वयसि वर्तमान दारकद्वयमुपनीतम् | तत्खढ न केवल 
तस्य, अपि तु तिरश्रामप्यन्त :करणानि तत्त्वान्युपल्लेहयति । 

वनदेवता--अपि तयोनोमर्सज्ञानमस्ति । 

अत्रियी--तयैव किंठ देवतया तयोः कुशछूवाविति नामनी च॑ 

अ्भावश्वास्यातः । , 
वनदेवता--कीहशः प्रभाव: |. 
आत्रियी--तयोः किक सरहस्यानि जृम्मकाख्राणि जन्मसिद्धानीति। 

वनदेवता--अहो नु भोश्रित्रमेतत् । 
आत्रेयी--ती च भगवता वाल्मीकिना धात्रीकमतः परिग्रद्य पोषितो 

रक्षितो च। निरवेत्तचोलकर्मणोस्तयोख्रयीवजेमितरास्तिसों विद्या: सावधा- 
नेन परिनिष्ठापिता: | तदनन्तरं भगवतेकादशे वर्षे क्षात्रेण कल्पेनोपनीय 
त्रयीविद्यामध्यापितो । न लेताभ्यामतिदीपिप्रज्ञाभ्यामस्मदादेः सहाध्य- 
यनयोगो5स्ति । यतः । 

च्छेदेताध्ययनमुपासते । तद्ति । प्रवा९८: शान्तरगमनम ॥ तस्मिन्निति । 
त्यूइः विन्न:ः ॥ तस्येति । स्वन्यत्यागमात्र थर्मिप्रिति बहुबीहेः कप्रत्ययः । दारक- 

शिशुद्रयम् | तद्ति। तस्प वाल्मीके: तिरश्वामपि म्गाणामप्यन्तःकरणानि हृद्यरू- 
पाणि तत्त्वानि पदाथीनुपल्लेहयति संनिधानीकरोति ॥ अपीति । नाम्नो 5 भिलापकशब्दस्य 
संज्ञानं संकेतसंबन्धकरणम् ॥ तयोरिति । जन्मसिद्धानि जन्मना ज्ञातानि, नतूमदे- 
शेन ॥ तो चेति। धात्रीकर्मत उपमातृत्यापारेण । पोषितौ क्षीरादिना वर्षितौ । र- 
क्षिती। पिपीलिकादिभ्य इति भावः । निद्ठे त्तेति। निर॑त्त निष्पन्नमू । त्रयीवर्ज वर्जयित्वा। 
अज्ञान्यपीति शेषः । इतरा: । आयुर्वैदों धनुर्तेंदसतथा गान्धर्वनामकः इत्युक्ता इत्यर्थ:। 
सावधानेन। वाल्मीकिनेति शेष: । परिनिष्ठापिता: सम्यड् निष्पादिता:। तद्नन्तरमिति। 
एकादशानां पूरण एकादशम्। 'तस्य पूरणे” इति डद्प्रत्यय: । गंभात् गर्भवरषात् एकादर्श 
गर्मेकाद्श तस्मिम्रित्यर्थः । 'गर्भेकादशेषु राजन्यम! इति स्मृते: । कह्प्यते<नुष्टीय 
तेडनेनेति कल्पः अनुष्टानपरिपाटीप्रकाशकप्रन्थः । न त्वेताभ्यामिति । दीएिं। 
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वितरति गुरु: प्राज्षे विद्या यथैव तथा जड़े 
न तु खह़ तयोज्ञोने शक्ति करोत्यपहन्ति वा । 

भवति हि पुनभूयान्भेदः फर्ूं प्रति तद्यथा 
प्रभवति शुचिर्बिम्बप्माहे मणिने मदादयः ॥.9 ॥ 

बनदेवता--अयमध्ययनगप्रत्यूह: । 
आत्रेयी--अन्यश्व । 
वनदेबता--अथापरः कः । 
आत्रेयी--अथ स ब्रह्म॑र्पिरिकदा माध्यंदिनसवनाय नदी तमसामनु- 

प्रपन्नः । तत्र युग्मचारिणोः क्रोश्वीरेक व्याधेन बध्यमानं ददशे । आ- 
कप्मिकप्रत्यवभासां देवीं वाचमानुष्ठमेन छन््द्सा परिणतामभ्युदैरयत् । 

मा निषाद प्रतिष्ठां वमगमः शाश्वतीः समा: । 

यत्कोश्वमिथुनादेकमवधी: काममोहितम् | ५ ॥ 
वनदेवता--आम्नायादन्यत्र नूतनच्छन्द्सामवतारः । 
आत्रेयी--तेन हि पुनः सर्मंयेन त॑ भगवन्तमाविभूतशब्दप्काशस- 

पिमुपसंगम्य भगवान्भूतभमावनः (भयोनिरवोचत्--ऋषे प्रबुद्धो डसि 
प्रतिभा । प्रज्ञा ज्ञानं उक्तार्थग्रहणम् । “वेतरतीति। तयोः प्राज्ञजडयो: ज्ञाने शक्ति 
न करोति, भ्राज्ञस् ज्ञाने अपूर्वा शक्ति न जनयति । जडस्य ज्ञाने शक्ति नापहन्ति 
जडस ज्ञाननिष्ठां शक्ति न नाशयति । बिम्बग्राहे प्रतिबिम्बज्ञानोपादने मणि: वर्ज 
रल्लसामान्यं वा। मृदादयः । आदिपदाव इक्षपाषाणलोशप्रहणम् ॥ ४॥ अथेति प्रश्ने ॥ 

अधेति । माध्येदिनसवनाय मध्यंदिनम न्धिकर्मणे । अनुप्रपन्नः प्राप्त: | तत्रेति । 
युग्म॑ इन्द्र यथा तथा चरत इति | कक तयो: क्रोख्वयोः पक्षिविशेषयों: । 
व्याघेन पुलिन्देन। दद्श अपश्यत्। आकीरस्मकप्रत्यवभासां निद्ँतुकाबविर्भावाम् । आनुष्ट- 

भेन छन्दसा । खार्थिको5णृप्रत्यय: | मा निषादेति । प्रतिष्ठा तु अम॒ गमः इति 
प्रदचतुष्टय॑ निषादपक्षे बोध्यम् । एवं च माइयोगेड्डागमनिषेध उपपथते । अमेत्यस्थ 

न विद्यते मा लक्ष्मी: यस्येति विग्नहद: । एवं च अलक्ष्मीकेति निषादं श्रति मन्युगरेम्यते। 
अत एवं भगवन्तं प्रति रावणवधजनितप्रीत्यतिशयेन मानिषादेति सलक्ष्मीकलप्रति- 
गदनम् । भगवत्परत्वे मा लक्ष्मी: निषीद्त्यस्मिन्निति मानिषाद्ः । बाहुलकादधिकरणे 
ब्रज्। तस्थ संबुद्धिः निषेयार्थमाशब्देन अडागमसमर्थन॑ तु छिश्म् । प्रतिष्ठा आस्पदम। 
याधपक्षे मा गमः न गच्छे:। भगवत्पक्षे अग॒मः प्राप्तवानिति। समा: संवत्सरानू। अत्यन्त- 
ैयोगे द्वितीया ॥५॥ आम्नायात् वेदात् ॥ तेनेति। तेन समयेन काेन। भूतेन प्रजा: 
गवयति उत्पादयतीति विग्रह;यद्वा भूत॑ सत्यम् , निर्निरोधमिति वा। भावना अध्यवसाय: 
स्पेति वा। पद्मययोनि: भगवाजिकमलजात:। अनेन पूर्वोक्तभूतमावनत्वप्रयुक्तपरत्वश- 
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वागात्मनि ब्रह्मणि.। तद्भूहि रामचरितम् । अव्याहतज्योतिराष ते चक्नुः 
 प्रतिभातु | आद्यः कविरसि” इत्युक्व्वान्तर्हिंतः। अथ स भगवान्पाचेतस: 

प्रथम मनुष्येषु शब्दतह्मणस्ताहशं विवतेमितिहास रामायण प्रणिनाय । 
वनदेवता--हन्त पण्डितः संसारः । 
आत्रेयी--तस्मादेव हि ब्रवीमि तत्र महानध्ययनप्रत्यूह इति। 
वनदेवता--युज्यते । 
आत्रेयी--विश्रान्तास्मि भद्दे | संप्रत्यगस्ववाअ्रमस्त॒ पन््थान॑ ब्रूहि । 
वनदेवता--इईतः पश्चवटीमनुप्रविश्य गम्यतामनेन गोदावरीतीरेण । 
आत्रेयी--( साक्षम् 0 अप्येतत्तपोवनम् । अप्येषा पश्चवटी । अपि 

सरिदियं गोदावरी | अप्ययं गिरिः प्रखशवणः | अपि जनखानवनदेवता 
त्वे वासन्ती । 

वनदेवता--तथेव तत्सवैम । 
आत्रेयी--हा वत्से जानकि । 

स एप ते वल़भशाखिवगेः 
प्रासल्धिकीनां विषयः कथानाम् । 

त्वां नामशेषामपि दृश्यमानः 
प्रत्यक्षदशमिव नः करोति ॥ ६ ॥ 

वारसान्ती--( पभयम् । खगतम् ।) कथ॑ नामशेषेत्याह । ( काशम् ।) 
किमत्याहितं सीतादेव्याः । 

आत्रेयी--न केवल्मत्याहितम् , सापवादमपि | ( कर्णे )) एवमिति । 
वासन्ती--हा दारुणो देवनिधोतः | ( इति मूच्छेति ) 
आतन्रेयी--भद्रे, समाश्वसिहि समाश्रसिहि । 

डरा निराकता । श्रबुद्बोंइसि प्रकृष्श्ञानवानति । वागेव आत्मा यस्थ तस्मिन् अ्ह्मणि 
शब्दब्रह्मणि । वाचो वेपुल्याभिग्रायकं ब्रह्मल्रूपणं ब्रह्मतत्त्वमेव शब्दरूपेण भातीत्यर्थ 
इति कैयटमतानुसारेण वा। अव्याइतज्योतिः अग्रतिहतग्रकाशं आर्षे ऋषिसंबन्धि 
योगजन्यज्ञानं चश्लुः नेत्र ज्ञानमिति फलितोर्थ: । 'तत्सव मठ्रासादेन बिदितं ते 
भविष्यति' इत्यादि रामायणे द्रश्व्यम्ू । आय: कविरसीत्युक्लां अनुगह्य । अन्ताहत 
परोक्षतां गतः ॥ स॒ इति । दृश्यमानः दृष्टिवेषयीभूतः । प्रासब्लिकीनां प्रसक्य 
नुप्रसक्तया जातानां कथानां अश्नप्नतिवचनरूपाणां वाक्यसंदर्भाणां विषयः प्रतिपाय 

वह्भशाखिनां खयं वधितलात् अल्यर्थप्रीदिषिषयाणां वृक्षाएां शाखिनामिति वचन 
सीताकरस्पर्शप्रयुक्तर्फीतल्लाभिप्रायकम् ॥६॥ एवनिर्कंतः देवअद्ार: । दारुण: तीज:। 
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वासन्ती--हा प्रियसखि, ईहशसते निमोणभागः ।. हा रामभद्र । 
अथवा जल त्वया | आयें आत्रेयि, अथ तस्मादरण्यात्परित्यज्य निशृत्त 
लक्ष्मणे सीतायाः कि वृत्तमिति. काचिदासीत्मवृत्तिः । 

आत्रेयी--नहि नहि | 

वासन्ती---केश्म्। आयोरुन्धतीवसिष्ठाधिष्ठितेषु नः कुलेषु जीव- 
न्तीषु च वृद्धातु राज्ञीपु कथमिदं जातम् । 

आत्रेयी--ऋष्यश्वज्ञसत्रे गुरुननस्तदासीत् । संप्रति परिसमाप्त द्वा- 
दशवार्षिकं सत्रमू | ऋष्यश्रृद्ञेण च संपूज्य विसर्जिता गुरवः | ततो 
भगवत्यरुन्धती नाह वरधूविरहितामयोध्यां गच्छामीत्याह । तदेव 
राममातृभिरनुमोदितम् । तदनुरोधाद्भगवतों वसिष्ठथ्लापि श्रद्धा वाल्मी- 
किवन गत्वा तत्र वत्याम इति । 

वासन्ती--अथ स रामभद्रः किमाचारः । 
आत्रेयी--तेन राज्ञा रॉजक्रतुरश्वमेषः प्रक्रान्तः । 

वासन्ती--अहह धिकू | परिणीतमपि । 
आत्रेयी--शान्तम् । नहि नहि । 
वासन्ती--का तरहिं यज्ञे सहमधेचारिणी । 
आत्रेयी--हिरण्मयी सीताप्रतिकृतिगरेहिणीक्ृता । 
वासन्ती--हन्त भोः । 

वज्ादपि कठोराणि मदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहेति ॥ ७॥ 

दा प्रियलखीति । निमोणभाग: सृष्टिफलम् । अथवेति जनवाविपधानस्थ दुःशक- 
लादिति भाव: । कि इत्तमिति निष्पन्नमिति । प्रइत्तिः वातों । आसीत् अभूत् । किमिति 
काक्का योजनीयम् ॥ संप्रति परिसमाप्तमिति । इदमेवाभिसंधाय पूर्वोक्तव्यास्यान- 
मिति न विस्मरतव्यम् । वधूविरद्वितां त्रपाविरहिताम्ू । तदन्विति । तदनुरोधाव् 
तदनुसरणातू । श्रद्धा निश्वयः । अथेति। किमाचारः कीदशव्यापारवान् ॥ तेनेति। 
राजकतुः राह्मां साधारणौ यः क्रतुः ऋतुराजो वा अश्वमेघ: । राजदन्तादिलातू पर 
निपातः ॥ सीतेति । सीतांया: ग्रतिक्ृतिः प्रतिमा । ग्रहिणीकृता धर्मपत्नीकृता ॥ 
वज्ञादपीति । अयमांशयः--निर्दोषायां सीतायां रामहृदयस्थ मृदुल्लमेव खाभा- 
विकम् । कठोरल तु मूर्खलोकानुसरण!र्यल्लादागन्तुकमिति प्रतिकृतिकरणादवगम्यत 
इति । नच “यम भायों विदृर॒स्था यदि, सा दूषितापि वा। अनिच्छुः प्रतिकूला च 
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आत्रेयी--विरृष्टश्ब॒ वामदेवानुमब्रितो मेध्याश्रः । प्रक्ृप्ताश्व 
तस्व यश्ञाशास््र रक्षितारः | तेषामविष्ठाता लरक्ष्मणात्मजश्वन्द्रकेतुदेत्तदि- 
व्याखसंप्रदायश्चतुरज़्साधनान्वितो3नुप्रहितः । 

वासस्ती--( सहर्षकोतुकालम् )) कुमारलक्ष्मणस्थापि पुत्र इति मातर , 
जीवामि । 

आत्रेयी--अत्रान्तरे ब्राह्मणेन झतं पुत्रमुक्षषिप्य राजद्वारे सोरसाड- 
'मत्रह्मण्यमुद्धोषितम् । ततो न राजापचारमन्तरेण प्रजानामकालमृत्युः 
संचरतीत्यात्मदोष॑निरूपयति करुणामये रामभद्रे सहसेवाशरीरिणी 
वागुदचरत्-..- 

शम्बूकी नाम वृषलः प्रथिव्यां तप्यते तपः। 
शीषेच्छेचः मर ते राम त॑ं हत्वा जीवय द्विजम् ॥ ८ ॥ 

इत्युपश्र॒त्य कृरपाणपाणिः पृष्पकमधिरुश्न सवा दिशो विदिशश् 
शूद्रतापसान्वेषणाय जगत्पतिः संचारं समारब्धवान् । 

धासन्ती--शम्बूको नामाधोमुखो धूमपः शुद्रोडसिन्नेव जनखाने 
तपश्चरति । अपि नाम रामभद्गः पुनरिदं वनमलंकुयोत् । 

आत्रेयी--भद्रे, गम्यते5धुना । 
वासन्ती--आर्ये आत्रेयि, एवमस्तु | कठोरश दिवसः | 

कण्डूलद्विपगण्डपिण्डकषणाकम्पेन संपातिभि- 
धेमेसेसितबन्धनेश्व कुसुमेरचेन्ति गोदावरीम् । 

तस्थाः प्रतिकृती क्रिया॥' इति स्मरणात। प्रतिकृतिकरणं रदुल्ानुपपादकमिति वाच्यम। 
तस्य परिणयान्तराशक्तनिरवकाशक्रियाविषयल्लात् । अश्वमेधादेः सावकाशल्ात् परि- 
णयान्तरशक्तलात् | किंच सीतासदृशग्रतिमाकरणं मृदुद्चापादकमेव । एताइशविचार- 

साध्यत्ात् 'को हि विज्ञातुमहेति/ इति तज्ञञानखरूपयोग्यतापि दुलेभेत्युक्तम् । अत्ना- 
थोत्तरन्यासालंकार:॥७॥वामदेवेन अनुमग्तरितः अनुज्ञातः | वर्तिष्ठासंनिधानादिति भाव:। 

मेध्याश्रः यज्ञीयाश्रः । प्रकुप्ता इति यथाशाञ्लं शान्नोक्तन्यायेन। तेषामिति “चतुःशता 
रक्षन्ति यज्ञस्याघातये' इद्यादिभ्रुतिमनुलद्डथ अधिष्ठाता नियामक: अनुप्रहितः ॥ अ- 

श्रान्तर इति। अत्रह्मण्यमिति वचनम् उद्घोषितं उच्चेर्चारितम । तत इति। राजाप- 
वार राजदोषम्। निरूपयति मीमांसस्ाने । करणामये परदुःखदुःखिल्लरूपानुकम्पाप्रचुरे । 
उदचरत् उद्गतवती। शम्बूक इति। तपः तप्यते तपश्चरति। "तप ऐश्वययें वा! इति तड् । 
दिवादिलात् रयन् । शीर्षच्छेयः शिरखछेदाईं! । 'शीषेच्छेदायच्” इति यत्प्त्ययः । 
दिशः आरच्यादयः, विदिशः आम्रेय्यादय: ॥ अपि नामेति अलंकुयोदितद्यनेनान्वयः । 
संभावनायामपिशब्दः ॥ कण्डूलेति । कण्डूछानां कण्ड्ूमतां द्विपगण्डपिण्डानां 



"५८ उत्तररामचरिति 

छायापस्किरमाणविष्किरमुखव्याकृष्टकीटत्वचः 

कूजत्क्ान्तकपोतकुक्कुटकुछा: कूले कुलायहुमाः ॥ ९ ॥ 
इति परिक्रम्य निष्कान्ते ॥) 
इंति शुद्धविष्कम्भः 

( ततः प्रविशति सदयोयतखज्नो रामभद्रः ।) 

राम; 

है हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्द्रिजस्य 
जीवातवे विसर्रज शूद्रमुनो कृपाणम् । 

बननिनननन+ -- -+अनीतनन>म+-नन ->-«--०3०+०+००००--.:२२७०--७०७००/ककपकरअमकक. 

'पिण्ड झारगजकपोलानां कषणेन संघट्टनया आकम्पेक अद्यर्थवलनेन संपतन्तीति 

संपातिन तथानव विद द्नध्यूमेणू निदाघोण्ययेन लंतितबन्धने: शिथिलितबन्ते: छायायां 
अनातपे अपस्किरमाणाः भक्षाथे चश्वा भूमि लिखन्ते ट्तेहष जीविकाकुलाय- 

करणेष्विति वाच्यम” । 'अपाचतुष्याच्छकुनिध्वालेखने' इति सूत्राभ्यां तड्सुठो । तथा- 

विधानां विष्किराणां वायसादीनां मुखेः व्याकृध्च कीटलक् येषामिति बिग्रह: । कपोता 

पारावताः कुक्कटा: चरणयुधाश्व ते कूजन्तः क्लान्ताश्र येघिति विग्रहृ: । कूले । तीर- 

वर्तिन इत्यर्थ: | कुलायद्ुमाः पक्षिनीडयुक्तदुमा: खकुसुमेः गोदावरीं अर्चन्ति पूज- 

यन्ति इति संबन्धः । भत्र दक्षवर्णनया वेदिकशिरोमणीनां शहमेधिनां मध्याहकालबइ 

त्तान्तः प्रतीयते । कण्डूलेल्यादिविशेषणेन द्वव्याणां दुरूहशाज्नार्थसंदेहनिर्णयार्थमुपसन्न 

तैः तत्कृतोपदेशनिश्त्तसंशयतया संतुष्ट! भूमिपतिमि: समर्पितलं प्रतीयते। घर्मस्नंसिते 

रि्यनेन तेषां 'कषाये कर्मणि पक्र' इति निगृत्तकामलोभादितया द्व॒व्याणां देवताराधन- 

तया प्रतिहतप्रदानं प्रतीयते | छायापस्किरमाणेल्यनेन तेषां णहेषु अतिथयः खयमागत्य 

भोज्यानि भुज्ञत इति प्रतीयते । कूजत्क्कान्तेद्यनेन तेषां मध्याहकालग्रयुक्तश्रान्तियुक्त- 
नानाशाखाध्येतृनानाबटुसमाजपोष्कल्यं प्रतीयते। कुलायेल्यनेन तेषामनेककुटठुम्बभरणं 

प्रतीयत इति सहृदया दयां कुर्वन्तु॥ अन्न कुसमपतनस्थ गोदावरीपूजालोञोक्षा झृता । 

सा च गम्या वाचकशब्दप्रयोगाभावात् । 'तस्य भगवतः केनापि! इल्यारभ्य 'अय- 

मध्ययनग्रत्यूह:” इत्यन्तेन अश्वक्रप्रवेशात् लक्ष्यस्य सीतावनप्रापणेनालक्ष्यय बीज- 

स्मोद्वेदात् प्रतिमुखसंधिरियम् । 'लक्ष्यालक्ष्यस्य बीजस्थ व्यक्ति: प्रतिमुख मतम् इति 
लक्षणात् । “अप्येतत्तपोवनम” इत्यारभ्य टृष्टनष्टपदार्थानुसरणरूपपरिस१ उक्त; । हा 

रामभद्र! इति प्रमुखनिष्नुरवचनरूप॑ वज़मुक्तम् । 'सीताग्रतिकृति:” इत्यादिनानुरागप्र- 
काशनरुपप्रगम उत्तः | “वज़ादपि इत्यत्रारत्युपशमनात्मकः शम उक्त: । 'विरष्टश् 

ब्रामदेवानुमन्रितः” इद्यारभ्य 'जनस्थान एवं तप्रश्वरति' इत्यन्तेन ब्रह्मक्षत्रियशद्वार्णा 

क्रीतैनात् वर्णसंकर उक्त: । इयं चूलिका । तदुक्तम--निपथ्यान्तःस्थितैः पात्रैश्वृद्ति- 
हार्थस्य सूचनम' इति॥९॥उयतः उन्नमितः ॥ है हस्तेति। दक्षिणहस्त अपसत्यहस्त' 

हपाणं खज्ढ झद्रमुनों विस्ज विमुश् । निर्भर: पूर्ण: । विवासन निष्कासनम्। पटोरित्यनेन 

5द्मना परिद्दामि” इत्येतद्विवक्षितम् । अन्न विध्यरलंकारः ॥१०॥ अहल्य प्रक्षिप्येत्यर्थ:। 



द्वितीयो5डूः । ७९ 

रामस्य बाहुरसि निर्भरगर्भखिन्न- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥ १० ॥ 

( कर्थचित्रहत्य )) कृत रामसदर्श कमे । अपि जीवित्स आाह्मणपुत्रः | 
( प्रविदय ।) 

दिव्यपुरुष:--जयतु देवः । 
दत्ताभये त्वयि यमादपि दण्डधारे 

संजीवितः शिशुरसो मम चेयमृद्धिः । 
शम्बूक एप शिरसा चरणो नतस्ते 

सत्सज्ञजानि निधनान्यपि तारयन्ति || ११ ॥ 

राम/--#यमपि प्रिय नः | तदनुभूयतामुग्रस्य तपसः क्र: 
यत्रानन्दाश्व मीदाश्व यत्र पुण्याश्व संपदः । 
वैराजा नाम ते लोकास्तैजसाः सन्तु ते शिवाः ॥ १२ ॥ 

शम्बूक१--खामिन् , युष्मत्मसादादेवेष महिमा । क्रिमत्र तपसा । 
अथवा महदुपकत तपसा | 

अन्वेष्टव्यों यदसि भुवने छोकनाथः शरण्यो 
मामन्विष्यन्निह वृष>ुक॑ योजनानां शतानि । 

इदं चिन्यम्ू--दराध्वानं वधम्” इत्यारभ्य 'एतान्युद्रेगकारित्ात् प्रयोगानुचितानि” 
इति तन्निषेधात् । अन्नानिश्वसुविक्षेपत् विधूतम् । क्रतमिति । रामसद॒शं कर्म, न 
तु दशरथसदशं कर्म । दशरथो द्यबुद्धिपूर्वक शूद्रतापसवर्ध कृतवान् । तथा च 'पितुः 

दतगुणं पुन्र:” इति न्यायेन दोषविषय एवं, न तु गुणविषय इति खोपालम्भ इह व्य- 
ज्यते। अपि जीवेद्ति। अपिः संभावनायामू। अशैरीरवाण्या शिशनीवननिश्चये5पि 
पावकवचनेन सीताया: निर्दोषल्लनिश्चयेडपि फलाभाववत् खीयदैवविपययेणात्रापि तथा 
व्यादित्याशयः ॥ प्रविश्येति । दिव्यपुरुषः । शम्बूकशरीरं विहाय देवत्वेनेति भाव:। 
इक्ताभय इति। यमादपि दत्ताभये ल्गि दण्डधारे सतीतद्यन्वय:। यमहेतुकभयनि- 
वरणदातरि यमशासितरि लयि सति असो शिश्युः बुद्धिस्थों ब्राह्मणशिश्ञुः । निषनानि 
परणानि तारयन्ति । संसाराब्धिमिति शेष: ॥ ११ ॥ तद्ति | परिपाकः फलभूतः 
अनुभूयताम् । यत्रेति। आनन्दा: आत्मानुभवजन्या हर्षा:। मोदाश्व दिव्यविषयाजु- 
उवजन्या हर्षा:। संपद अणिमादिविभूतयः। वेराजा नाम वैराजा इति प्रसिद्धा: ॥१२॥ 
प्मत्प्रसादेति । 'धातुः प्रसादान्महिमानमीद्शम्! इति श्रुतिः प्रत्यमिज्ञायते । 
कैमन्र तपसा । तपस्ा किमत्रेद्यर्थ:। अथवेति | तपःकतृकी मद्दोपकार इति भाव:। 
दुपपादयति--अन्वेष्टब्य इति । यदसीति प्रसिद्धवन्रिदेशात् 'सो5स्वेश्व्य:” इति 
[तिः प्रत्मभिज्ञायते । अनेन कारणलमप्युक्तम् । 'कारणं तु ध्येय: इति श्रतेः। न 



६० दत्तरामं्ररिते 

क्रान्वा प्राप्त: वे इृह तपसां संप्रदासोअन््यथा तु 

क्ायोध्याया। पुनरुपगमो दण्डकायां वने वः ॥ १३ ॥ 

राम/--किं नाम दण्डकेयम् । ( सर्वतोइवलोक्य ) हा, ,कंश्रस् 
' स्तिग्धश्यामा: कचिदपरतो भीषणाभोगरुक्षाः 

'खाने स्थाने मुखरककुभो श्षांकतै्निश्ेराणाम् । 
एते तीथोश्रमगिरिसरिद्वतेकान्तारमिश्राः 

संदश्यन्ते परिचितभुवों दण्डकारण्यभागाः ॥ १४ ॥ 

शम्बूक:--दण्डकैवैषा । अत्र किल पूर्व निवसता देवेन 
चतुदेश सहस्राणि चतुर्देश च राक्षसा: । 
“यश्व दूषणखरत्रिमूधोनो रणे हताः | १५ ॥ 

येन सिद्धक्षेत्रेडस्मिन्माहशामपि जानपदानामकुतोभयः संचारः संवृत्तः । 

केवलं प्रधानहिरण्यगर्भादिवत् कारणलम्, किंतु निरुपाधिकखामिलं खीकृतमित्या- 
ह--लोकनाथ इति । “एव सर्वभूताधिपति:” इति श्र॒तिः प्रत्यभिज्ञायते । पूर्वोक्तान्वेष्ट 
व्यवादिफलमाइ--शरण्य इति।'एप सर्वेभूतपालः' इति श्रुतिः अत्यभिशायते। 
तेन हि पालनसामथ्येम्रते सर्वेश्वरल्लह्ानिरित्युपबृंहणाव् दरहिरिष्यगर्भादीनां रक्षकलश 
ड्रानिरास: । इदं च घण्टाकणोदिविषये स्पष्टमू । इषलकं अज्ञातो शषलो शृषलकः तम् । 
अज्ञाते कन्प्रय्ययः । अनेन प्रयासेनानवेषणीयल खस्य सूच्यते । अन्विष्यन् | न तु 
चारादिनान्वेषयन्निति भावः । योजनानां शतानि अयोध्यादण्डकयो: योजनेयत्तानिश्व 
येडपि एवमुक्ति: हृत्लभूमण्डलान्वेषणानन्तरं भत्र प्राप्त इति सूचयति । तम्मूल॑,तु 
धरृथिव्यां तप्यते तप: इति अशरवाण्या प्रथिव्यामिति सामान्योक्ति: । प्राप्त: । न तु 
मां दूतेः आपितवानिद्यर्थ: । इपलुक इल्त्र इष पर्मे छुनातीति इषल इति ब्युत्पत्त्या 
'झभ्रृषा शहस्य' इत्युक्तखधर्मच्छेदेन खतग्रतपश्चरणरुपखदोप्ाधीनतं विवक्षितम् । 
तपसां संग्रदास: तपःकतानुप्रहः । पुनरित्यमेन अपूर्ववनविलोकनस्पृहयान्यथासि द्ि- 

बॉरिता। वनपदं दण्डकायामपि गमनप्रदेशलसूचनार्थम् । एवं सर्वप्रकारेणापि दुर्घटम- 
बदागमनरसंघटकलात तपसां प्रसाद इति भावः ॥१३॥ स्विग्धेति। व्यामाः नीला: । 
आभोग: विपुलावकाश:। रुक्षा: चित्तक्षोमकरा:। गतोः अवटा:॥१ ४॥चतुर्दंशेति। 
दूषणखरत्रिमूर्धान इति । समासान्तविषेरनिल्ल्लात् 'द्ित्रिभ्यां ष मूमरः” इति पग्रल्यया- 
भावः । केवित्तु दृषणखरत्रिमूर्धा नः इति पदद्वयं ता नः अस्माक रणे दृषणखरत्रि- 
मूधो: हता इवि बग्रत्ययान्तमेव समर्थयन्ते । अस्माकमिति रामेण समाधिना दिव्यपु 
रुषबचन पक्षेक्याभिग्रायकम्। बख्तुतखु नोशब्दः ध्रथक्पदमित्या्रित्य अन्न निवसता 
देनेन वृषणसरभ्रिमूर्षो: दृताः नो किमिति काका योजनीयम् । इय च प्रत्मभिज्ञापन 
शैली गौरव्यविषयेध्वनुभवसिद्धा ॥१५॥ येनेति । छिद्धक्षेत्रे सिद्विप्रदुपुष्यक्षेत्रे अकुतो 
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राम/--न केवल दण्डकैव, जनस्थानमपि । 

गम्बूक+---बाढठस | एतानि खल़ सवे भूतरोमहरषणान्युन्मत्तचण्ड- ु 

श्वापदकुलाकरान्तविकटगिरिगहराणि जनस्थानपयेन्तदीघोरण्यानि दक्षिणां 
दिशमभिवतन्ते । तथाहि । 

निष्कूजसिमिताः कचित्कचिदपि प्रोच्वण्डसत्त्वखनाः 
खेच्छासुप्तमभीरभोगभुजगश्चासप्रदीक्तामयः । 

सीमानः प्रदरोदरेषु विरठखल्पाम्भसो या खयय 
तृष्यद्धिः प्रतिसूय्केरजगरखेद्द्ववः पीयते ॥ १६ ॥ 

राम+-- 

परयामि च जंनस्थानं भूतपूवेखरालयम् | 
प्रत्यक्षानिव वृत्तान्तान्पूवोननुभवामि च ॥ १७ ॥ 

(सर्वतो&वलोक्य ।) प्रियारामा हि वेदेल्यासीत् । एतानि नाम कान्ता- 
राणि | किमतः परं भयानक स्थात् | (साल्मम् ) 

हि # +न्ति. है ६०-७४ ७ 

त्वया सह निवत्यामि वनेषु मफपा-+पु । 
इतीवारमते हासो खेहस्तस्याः स ताइशः | १८ ॥ 
न किंचिदपि कुबोणः सोख्येदु:खान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्य यो हि यस्य प्रियो जनः ॥ १९ ॥ 

भयः नास्ति कुतो भयं यस्येति विग्रहः। एतानीति । रोमहर्षणानि रोमाश्वजनका नि। 
निष्कूजेति । निगंताः कूजाः कूजितानि येभ्य इति विग्नह: । कूजितशन्या इब्यर्थः। 
“कूज अव्यक्ते शब्दे” इलस्मात् भावे घज्प्रत्ययः । सत्तवानां जन्तूनाम्। प्रद्रोदराणि गुहा- 
मध्या: । प्रतिसूर्यकेः वक्रककलासके: ॥ १६ ॥ पश्यामीति। भूतपूर्वों यः खरालय: 
तथाविधमित्यर्थ: । भूतपूर्व: खरालयः खरगृहं यरिमिन्निति वा। प्रत्यक्षानिव पुरोवते- 

मानानिव । अनुभवामि स्मृतिवैशयेन प्रत्यक्षीकरोमि ॥ १७॥ कान्ताराणि दुर्गमव- 
त्मानि । भयानक भयजनकम् । त्वयेति । मधुगन्धः एघु अस्तीति मधुगन्धीनि तेघु 

बनेषु इह कान्तारेषु आरमते प्रीति आप्तवत्येव । कुत इ्मत ओआह--ल्लेहस्ता: स 

तादश इति । 'ह॒ृदयं त्वेव जानाति ग्रीतियोगं परस्परम” इत्युक्तरीया परिच्छेदातीत 
इत्यर्थ: ॥१८॥ नेति | यस्तर प्रियः प्रीतिमान् प्रीतिबिषयों वा यः जनः किंचिदूपि न 
कुरवाणः सन् किंचित्कारलेशेनापि शून्य: सन् सोख्ये: खीयसुखेः करणेः दुःखान्यपो- 
हति नाशयति । तत् दुःखनाशहेतुभूतो जन: । विधेयप्राधान्यात् नपुंसकलम् । तस्थ 

उ0 रा० ६ 



धर्रु. छउत्तररामघरिते 

शम्बुकः--तदलमेमिदुरासदे: । अबैतानि मदकरममयूरकृण्ठकीमल- 
च्छविभिरवकीणोनि पयत्तेरविरठनिविष्टनील्बहुरूच्छांयातरुपण्डमण्डि- 
सान्यसंआन्तविविधमृगयूथानि पश्यतु महाभागः वशान्तगम्भीराणि श्वाप- 
दकुलशरण्यानि महारण्यानि। 

इृह समदशकुन्ताकान्तवानीरमुक्त- 
प्रसवसुरभिशीतखच्छतोया वहन्ति । 

फलभरपरिणामश्यामज म्बूनि कुञ्न- 
स्खलनमुखरभूरिश्रोतसो निश्नरिण्यः ॥ २० ॥ 

अपि च | 

दधति कुदररभाजामत्र भल्लकयूना- 
मनुरसितगुरूणि स्त्यानमम्बूकृतानि । 

शिशिरकटुकषायः स्त्थायते सललकीना- 
मिभदलितविकीणेग्रन्थिनिष्यन्दगन्ध: || २१ ॥ 

राम:--सवाघ्यस्तम्भम् ) भद्र, शिवास्ते पन््थानो देवयानाः 
अलौयख पृण्येभ्यो लोकेभ्य, । 

शम्बूक/-यावत्युराणत्रह्मपिम्गस्त्यमभिवाद्य शाश्वत पदूतप्र- 

विशज्ञामि । (इति निष्कान्तः ॥) 

अपोहनीयदुःखबतः पुरुषस्य किमपि विरक्षण द्वव्य भव्यवस्तु । 'द्रव्यं च भव्ये*त्य- 

नुशासनम् । यद्वा सौल्यैरिति इत्यंभूतलक्षणे तृतीया। तथा च सौख्येः विशिष्ट: सुष्तिः 
प्रियः इष्टः यः जनः यस्थ न किंचिद॒पि कुर्वाण: खखूपातिरेकिव्यापारलेशशन्यः (स्ू 
दुःखानि अपोहति तदित्यादि पूर्ववत् । दुःखनिशृत्तिहेतुव्यापारलेशश्यून्यः सन्नी त- 

सुखविशिष्टः यः खरूपेणेव यहु:खनिवृत्ति प्रति कारण त॑ प्रति तस्य निम्ुलभव्यद्रम- 
लमिति भाव: । एव चाह सीताविषये किंचित्कारलेशशून्यो5पि सुखितः सन् तहु:ख़बि- 
वर्तक इति कान्तारगमनं युक्तमेवेति हृदयस्थितो$र्थः ॥ १५॥ अथैति | पर्यन्तैः अ- 
अ्यर्णप्रदेशी: । छायाप्रधानाः तरवः छायातरव: । प्रशान्तानि अनुद्रेगजननानि । इह्टेति।, 
शकुन्ताः पक्षिण: । वानीरा: वेतसविशेषा: । भुख्राणि शब्दबन्ति भूरीणि सोलांसि 
यासां ता: ॥२०॥ द्धतीति। कुददरभाजां युदावर्तिनां भद्कपूनां ऋक्षाणां अनुरसितेत 
अनुरणनेन गुरूणि मद्दान्ति अम्बूकुतानि निप्ठीवनशब्दानि स्वयानं बृद्धिं वैधुल्य वा दधति 
भजन्ति । निष्यन्दः खरसद्रवः स्वायते वर्धते विध्वरत्ति वा ॥ २१ ॥ वेवयानाः देवया- 
नमामका:। ते व 'अमिज्योतिरहः शुक्र: पण्मासा उत्तरवणरर' इल्ुक्ाः । छोकेस्य: 
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यस्मिन्न॑भूम चिरमेव पुरा वसन्तः । 
आरण्यकाश्व ग्रहिणश्व रताः खधर्मे 

सांसारिकेषु च सुखेषु वर्य रसज्ञाः | २२ || 
एते त एवं गिरयो विरुवन्मयूरा- 

सान्येव मत्तदरिणानि वनस्थलानि । 
आमज्ञवज्जुलरुतानि च तान्यमूनि 

नीरन्प्रनीपनिचुलानि सरित्तटानि ॥ २३ ॥ 
मेघमालेब यश्वायमारादिव विभाव्यते । 
गिरिः प्रसवणः सो5यमत्र गोदावरी नदी ॥ २४ ॥ 

अस्येवासीन्महति शिखरे ग्रूधराजस्थ वास- 
सस्यापस्ताद्वयमपि रतास्तेषु पर्णोटजेषु । 

गोदावयों! पयसि विततानोकहश्यामलूशरी- 
_ रन््तः कूजन्मुखरशकुनों यत्र रम्यो वनान््तः ॥-२५ ॥ 

अत्रेव सा पश्चवटी यत्र निवासेन विर्विधविसम्भातिप्रसड्ञसाक्षिणः 
प्रदेशा: प्रियाया: प्रियसमखी च वासन््ती नाम वनदेवता । किमिदमाप- 
तितमद्य रामस्य । संप्रति हि । 

चिराद्वेगारम्भी प्रसत इव तीत्रों विषरसः 
कुतथ्चित्संवेगाग्नचल इव शल्यस्य शकलः । 

लोकाननुभवितुम् ॥ एतद्ति | गृहिण: गृहमेधिन: । सांसारिकेषु जन्मफलभूतेषु 

॥ २३१ ॥ एत इति। विरुवन्मयूरा: कूजदू्िंण: ॥ २३ ॥ मेघमालेति। मेघमालेव 
मेघमालासेदर्म: अय॑ पुरोवर्तिपदार्थ: आरादिव समीपस्थ इब विभाव्यते ज्ञायते । यत्र 

गिरो गोदावरी नदी सः प्रद्नवणों गिरिः॥ २४ ॥ अस्यैवेति। मुखरशकुनः कूजत्व- 
क्षियुक्तः: अत एवं अन्तः कूजन् खयं कूजन्निव स्थित: ॥ २५ ॥ यत्रेति। विस्रम्भा: 
सैरबिछासाः । चिरादिति | तीतः स्पर्शदशायामपि दुःसहः । अनेन अज्ञातस्ब- 
शेतिपनिशेषव्यांबृत्ति: । चिरात् भूयांसे काले शमिल्रा । वेग वेदनाशैध्र्यं आरम्भयति 
उत्पादयंतीतिं वेगारम्भी । अनेन पूर्वोक्तिविषविशेषव्यावृत्ति:। प्रसुतः यत्राहुल्याद स्पर्श: 

'तंतो३न्य॑त्र सबद्रिषु प्रसत: दलनादिना दुःसहंप्रसरण: यः विषरसः. तत्सह॒श इलर्थ:। 
रसशज्देन विश्रेषोत्करषों विषक्षितः । कुतेश्षित् येसातू करमाचित् संवेगात: सेश्रमा- 

६, 
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ब्रणो रूडग्रन्थि: स्फुटित इव हन्ममेणि पुनः 
पुराभूतः शोकी विकलयति मां नूतन इव ॥ २६ ॥ 

तथाविधानपि तावत्यूवंसुहदी भूमिभागान्पश्यामि । (निरुप्य ) अन- 
वस्थितो भूतसंनिवेशः । तथाहि । 

पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्न सरितां 
विपयास यातो धनविरलभावः क्षितिरुहमम् । 

बहोहेष्ट कालादपरमिव मन्ये वनमिद 
निवेशः शैलानां तद्दिमिति बुद्धि द्रृद्यति || २७ ॥ 

हन्त हन्त | परिहरन्तमपि मां पद्मवटी खेहाहूछादाकपैतीव । (सकरुणम/) 
यस्यां ते दिवसास्तया सह मया नीता यथा खे गे 

यत्संबन्धकथाभिरेव सततं दीघोभिरास्थीयत । 
एक: संप्रति नाशितप्रिमतमस्तामेव रामः कर्थ 

पापः पद्चवर्टी विकोकयतु वा गच्छत्वसंभाव्य वा ॥ २८ ॥ 

““ज९. 7 ४४970 
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दिजत्याद नि 7 2 बाणाग्रस्य कट, उु्ड इव खितः | हि 

मरणभयादनुद्धृत एव तिषठति। हृढा: प्रादुर
्भूताः प्रन्थयः उपत्रणा: यस्ताव् स तथोक्त॥ 

स्फुटितः दलित: हन्मरमणि जण इंव हृद्यमर्मवर्तितणसद्शः क्ाचित्कस्पशसार्वत्रिक- 

प्रसरणाभ्यां प्रथमः स्थन्तः । प्रतिकायंलशड़ाब्युदासाय द्वितीयः । खल्पकाललब्या- 

वृत्तये तृतीयः । विशेषमाह--बुतन इवेति । विकलयति शृतत्य करोति ॥ २६ ॥ अन- 

वस्थितो भूतसंनिवेशः अनियता पदार्थस््रितिः । पुरेति । बह्दोः कालात, टृ्ट बहुका- 

लमदष्ठा दृष्टू। ल्यब्लोपे पश्चमी । यद्वा पूर्वैदर्शनकालबहुविश
्रकृकाले दृष्टम। सप्तमी- 

यत्नम्यौ' इति पश्चमी । तदिदमिति बुद्धि प्रद्यभिज्ञाम् । अन्र प्रस्तुतबत्तान्तवर्णनात् 

अप्रस्तुतप्राणिकुदुम्बोपचयापचयपरिस्फूर्तिरिति 
कुवलयानन्दक्ृत्॥ २७ ॥ यय्या- 

मिति। स्वे रहे यथा यस्तां ते दिवसाः नीताः निरशपश्वल्लरामणीयकादिमिः खश- 

हतुल्यायां यस्ां पश्चव्व्यां नीता: अतिवाहिताः । न केवर्ल रात्रयो नीताः किंतु दि- 

बसा अपि नीता इति दिवसपदेन व्यज्यते । मेन खगद्रापेक्षया वैलक्षण्यमपि पश्चव- 

व्या:। तन्न हि--राज्यतन्ञादिना दिवसेषु न सहावस्थानं घटते तया सदद मयेति वा- 

न्वयः। खग्दे गुदरसंनिधितिरोहितअगयपारतकपाए
ंको बाद खग्दाद्विरेप: । यत्संबन्धक- 

थामिः कन्नींमि:। आस्थीयत । तिष्ठ तेभोवे लड़ । एवकारिण वाग्व्यापारान्त
रप्रतिषेष:। 

यत्कधामिः इसनुक्ला यर्त्स॑बन्धकथाभिरित्युक्ते पश्चवटीपरिसरवर्तिनामपि रामणी- 

यक॑ व्यज्यते। अत्र 'सखरन््कमलपत्राक्षीं रामः संध्यामुपागम
त इत्युकरीमा सर्वेकाल 

बुद्धिस्थलात तथेत्युक्तम् । तामेतब्, न तु य
ा कांचिदित्यर्थ: । वियोगे हि रमणीयवरस्तु- 
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(प्रविदय ।) 

शम्बूक:--ज़यतु देवः । भगवानगस्त्यों मत्तः श्रुतसंनिधानस्ता- 

माह--परिकल्पितावरणमद्भरा प्रतीक्षते वत्सछा लोपामुद्रा, सर्वे च 

महपयः । तदेहि | संभावयास्ान् । अथ प्रजविना पृष्पकेण खदेशमुप- 

गत्याश्रमेधसजो भव! इति । 

राम;--यथाज्ञापपति भगवान् । . 

शम्बूक/--त इतो देवः । 
राम+-- कं प्रवर्तवन् ) भगवति पश्चवटि, गुरुजनादेशोपरोधा- 

त्षएं क्षम्यतामतिक्रमो रामस्य । 

शम्बूक/-- देव, पश्य | 

गुञ्ञत्कुज्ञकुटीरकोशिकधघटाघुकारवत्की चक- 

स्तम्बाउम्बरमूकमौकलिकुलः क्रोश्वामिधो5्य॑ गिरिः । 

एतप्लिन्मचलाकिनां प्रचतताम॒द्वेजिताः कूजित- 

दर्शनमात्रं दुःसहम्, कि पुनः सद्दानुभूतरमणीयदशे
न दुःसहिति । एकः। केवलः सी- 

ताशुन्य इति भावः । ननु राज्ः शुद्घान्त एव स्थिनहीया: कर्थ सहगमन घटते । पुर प्रति 

गमने तु सुलभमेव तदशनमिति किमित्याहितमिति 
अन्राह--नाशितग्रियतम इंति । 

नाशितखमपि दैवाधीन चेत् कर्षचित् सह्यत एवं, न तु तथा । किंतु मदधीन एव 

नाश इति दुःखातिशयो व्यम्यते । ननु तह यत्र सा तन्नेव गम्बतामिद्यत्राह--पाप 

इति। मरणग्रतिबन्धकपापवानिलर्थ: । “तुथाप्येषः प्राण: रफुरति न तु पापी विरमति' 

इत्युक्ते:। असंभाव्य असंमान्य रामः पश्चवटीं बिलोकयतु । वेह्न्याद्शरैल्यात् सर्वेथा 

न मत्खखूपविलोकनमरसंभाव्य गन वेति व्यज्यते । संभ्रति नाशितप्रियतम इंद्यनेन 

आईदु:खज्ल व्यज्यते । सर्वेथा प्रियारामेद्यारभ्य एतच््लोकपर्यन्तमनुरागप्रकाशनविशि- 

हवचनरुप पुष्य॑ नाम रंध्यक्ञमुक्तम् ॥ २८ ॥ भगवानिति । मत्तः हते संनि- 

धान लत्सामीप्यं येन सः। मत्त इति रामागमनाश्ष्यातु: दिव्यपुरुषस्थागस्टं प्रति गुरु" 

प्रायल्ल॑ कवैरमिमतमिति व्यज्यते । 'आख्यातोपयोगे” इति पश्नमीविधानात । परिक- 

हिपतेति । आवरणमझ्न् नीराजनादिकम्। लोपामुद्रा अगस्थपत्नी श्रतीक्षते कृत- 

भ्षणा तिष्रति । ्यक्तसवैव्यापारा तिश्ती्यर्थ:। अथ प्रजविना प्रदृश्वेगवता । एकदे- 

शिनेति हापनात कर्मधारयादिनिः ॥ प्रवर्तयन् गमयन्। गुदजनस अगस्यस्थ भादे- 

शोपरोधात आह्वानुसरणाद्वेती: । अतिकमः असैभाव्यगमनरूपः । अन्रेष्जनाबुन- 

पातू पर्युपासन नाम संध्यक्षमुक्म॥ गुझदिति । कुजा एव कुदीरा: भुशन्तः 

अव्यक्तशब्दवन्तः कुजकुटीराः येषां ते दोशिकपटाः घृकपक्तयः तासां पुकारा: 
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एते ते कुहरेषु गहदनदंद्रोदावरीवारयो 
मरेघारम्बितमौलिनीलशिखराः क्षोणीश्व्तों दाक्षिणाः । 

अन्योन्यप्रतिधातसंकुलचलत्कछलोलकोलाहलै- 
रुत्तालास््त इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्संगमाः ॥ ३० ॥ 

( इति निष्कान्ता: सर्बे ॥) 

द्वितीयो5ड्डू । 

एपु सन्तात एप हचका: तथा र-म्रवता वेणुविशेषाणां सम्बाः काण्डा: तेषा- 
' आडम्बरः संभ्रमः तेन मूकानि जोषमासीनानि मोकलिकुलानि यस्थ॑ सतथोक्तः । 
क्रीघाभिषो$ये तन्नामको5ये गरिरि: । प्रचलाकिनां मयूराणां रोहिणतरवः दरिचन्दन- 
वृक्षा: कुम्मीनसाः सर्पा: उद्देहन्ति वेपन्ते । 'वे् चलने”! ॥ २५॥ एत इति | 
कुहरेषु गुहासु गद्ददं यथा तथा नदन्ति शब्दवन्ति गोदावरीवारीणि येषु तथोक्ताः । 
शिखा मोलि: । पर्वताग्रे शिखरमिति इह भेद: । क्षोणीश्वतः पर्वताः दक्षिणा: दक्षि- 
णदिशावार्तिन: एते ते पूर्व भवता दृशः # अन्योन्यश्रतिघातेन परस्परप्रत्यास्फालनेन 
संकुला: निबिडा: चलन्तः कह्लोला: तरज्ञाः तेषां कोछाइडेः कलकलेः उत्तालाः , 
उत्बणा: सरित्संगमाः नदीसंगमाः ॥ ३० ॥ 

वाधूलवंशजनुषों भूसारजवीरराघवार्यस्य । 

उत्तररामचरित्रव्यास्यायामवर्तितो द्वितीयो5ड: ॥ 

इति श्रीवाधूलवीरराघवविरचितायां भवभूतिभावतरूस्प- 
शिनीसमाख्यायामुत्तररामचरितव्याख्यायां 

द्वितीयोडड्डः । 
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| (ततः प्रविशातिं नदीद्यम् ।) 

एका--सखि भुरढे, किमसि संआन्तेव । 

मुरछा--सखि तमसे, प्रेषितास्मि भगवतो5गस््मस्य पल्या लो- 
पामुद्रया सरिद्वरां गोदावरीममिधातुम् | जानास्येव यथा वधूपरित्या- 
गाल्भृति 

अनिम्मिन्नों गभीरत्वादन्तगूढधनव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशी रामस्य करुणो रसः ॥ १ ॥ 

तेन च तथाविधेष्टजनकैष्टविनिपातजन्मना प्रक्ृष्टगद्देन दीपेशो- 
कसंतानेन संग्रति परिक्षीणो रामभद्धः । तमवलोक्य कम्पितमिव 
कुसुमसमबन्धनं में हृदयम् | अधुना च रामभंद्रेण प्रतिनिवरतेमानेन 
नियतमेव पदञ्मवटीवने वधूसहनिवासविसुम्भसाक्षिणः प्रदेशा द्रृष्ठव्याः । 
तत्र च निसर्गधीरस्थाप्येवविधायामवस्थायामतिगम्भीराभोगशोकक्षोम- 
संवेगात्पदे पदे महाप्रमादानि शोकस्थानानि शहझ्लूनीयानि । तडँगवति 
गोदावरि, त्वया तत्रभवत्या सावधानया भवितव्यम् । 

वीचीवातेः शीकरक्षोद्शीते- 
राकपेद्धिः पद्मकिज्ञल्कगन्धान् । 

वधूपरित्यागात् ख्ुपापरित्यागात् । अनिर्भिन्न इति । करुणो रसः इश्जनवियो 
गजन्यदुःखातिशयात्मकरसः पुटपाकप्रतीकाशः: लोहादिमयसंपुटान्तवैर्तिसंतापन 
सदश इत्यर्थ: ॥ १॥ तेनेति । तथाविषेश्जनस्य सीतायाः कष्टविनिपातात् दुःख 
मयविक्षेपात् जन्म उतत्तिः यस्त्र॒ तथोक्तेन । प्रकशे5घिकः गद्गदः गद्ददशब्दः येन 

तथोकेन । “प्रकर्षगद्नदेन” इति पाठे प्रकरषेंण गद्टदो. यर्स्मिन्निति विग्नहः | दीपशोक- 

संतानेन दीपेदुशखपरिवाहेण परिक्षीणः कार्यदोब॑ल्यादियुक्त: | कुसुमेन सम॑ बन्धनं 
यस्येति विग्नहः कुसुमसमबन्धनम् । तद्गत् सुच्छेदमित्यर्थ:। अधुनेति । वधूसह- 
निवासे ये विद्नम्भाः खैरलीलाः तत्साक्षिणः तत्साक्षात्कर्तारः प्रदेशाः वनोहैशा 
नियतमित्यसंदेहवाचि । तश्नेति । गम्भीर: आभोग: आायामः यस्थ तथोक्त: य 
शोक: तेन जातस्र क्षोभस्त प्रकृतिविपर्यासस्य संवेगात् वेगातिशयात् । महान प्रमादः 
अनवधानता येंषु तथोक्कानि । संज्ञाच्छेदकारीणीयर्थ: । शोकस्थानानि जगतां शोक 
नि्वित्तानि । रामातदितानीतिं भावः। सावधानया अवधाने मनसो विषयान्तरसंचार- 
विमुखता तत्सहितवा ॥ घीचीति । शीकराणां क्षोदेः सूहमांशेः । प्मकि 
जत्कातां अर॑बिन्दकेसराणां गन्धान्ू सौरभ्याणि आकर्षेद्धिः दरद्गिः । शीकरक्षोदेल- , 
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मोहे मोहे रामभद्गस्य जीव 
स्वर स्वर प्रेरितेस्तपेयेति || २ ॥ 

तमसा--उचितमेव दाक्षिण्यं खेहस्य | संजीवनोपायस्तु मूलत एव 
रामभद्गस्य संनिहितः | 

मुरला--कथमिव । 

तमसा--तत्सवे श्रूयताम् । अस्ति ख़ वाल्मीकितपोवनोपकण्ठातय- 
रित्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्तमसववेदनमतिदुःखस्संवेगा- 
दात्मानं गन्नाप्रवाहे निक्षिप्ततती | तदेव तत्र दारकद्वय च प्रसूता भग- 
वतीभ्यां प्रथ्वीभागीरथीम्यामप्युभाम्याममभ्युपपन्ना रसातरू च नीता । 
स्तन्यत्यागावरेण दारकद्वय च तसय प्राचेतसस्थ महरेंगेज्ञादेव्या सम- 
पिंत॑ स्वयम् | 

मुरल्ा---(सविस्मयम् )) 

*इंदशानां विपाकोडपि जायते परमारुतः । 
यत्रोपकरणीमावमायात्येवंविधो जनः ॥ ३ ॥ 

तमसा--इदानीं तु शम्बूकबृत्तान्तेनानेन संभावितजनस्थानं रा- 
मभद्रं सरयूमुखादुपश्रत्य भगवती भागीरथी यदेव लोपामुद्रया खेहा- 
दमिशज्डित तदेवाभिशक्षय सीतासमेता केनचिदिव ग्रहाचारव्य- 
पदेशेन गोदावरीमुपागता । 

नेन शेत्यमुक्तम् । पद्मकिज्नल्कगन्धानिद्यनेन सौरभ्यमुक्तम । आकपद्विरिसनेन 
मान्यमुक्तम् । वहनाशक्तावेव कषेणसंभवात्। खेर निःशड्डम्। अन्न खैरमित्युक्तया सुर- 
मिशीतलमृदुवाता अपि विरहिणामनर्थकारिण इति न शक्स््यम् । विरहिणां चेतन्यद्शा- 
यामेव दुःसहा इमे । मूछितानां तु प्राणप्रतिष्ठापनकरा एवं । नातस्ल्यांतिशड्डा क्तैन्ये- 
ति व्यज्यते ॥ २॥ उचितमिति । दाक्षिण्यं सामथ्ये ऊद्दापोह्मत्मकक्ञानवत्त्वं वा । 
मूलतः । सीताहुरात् मूलमिति सीतोच्यते। मौलिक इति पाठेडप्यर्थ: आ्रागिव ॥ 
वाल्मीकीति | प्राप्तप्रसववेदन जातप्रसवदुःखम्। आत्मानं खम् । दारकद्वयं शिज्ु- 
द्वयमू । पसूता प्रसूतवती । अभ्युपपन्ना संगता | स्तन्यत्यायात् परेण स्तन्यत्यागानन्तरम्॥ 
इंदशानामिति | विपाकः दशा । उपकरणीभावमुपकरणलम ॥ ३ ॥ इदानीं 
त्विति । उपभुद्याकर्ष्य । तत् सर्वे श्रृयतामित्यारभ्य ऋषिश्रेयोवितरणरूपबीजस्थ 
अन्वेषणात् गर्भसंधिरयम् । गर्भसु दृष्टनश्स्य बीजस्थान्वेषण्ण मुहु: इत्युक्तेः । 
केनचिदिव गृहाचारव्यपदेशीनेत्यन्न प्रस्तुतोपयोगिच्छशावरणरूपं अभभूताहरणं नाम 
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मुरला--सुष्ठु चिन्तितं भगवत्या भागीरथ्या | राजनीतिस्थितस्यास्य 
खह़ तेश्व तैश्व जगतामाभ्युदयिकैः कार्येव्याप्रतस्य रामभद्गस्य नियता- 
थ्ित्तविक्षेपाः | अव्यग्रस्य पुनरस्थ शोकमात्रद्वितीयस्य पश्चवर्टीप्रवेशों 
महाननथे इति । कर्थ सीतया रामभद्रोव्यमाश्वासनीयः स्थात् । 

तमसा--भगवत्या भागीरथ्या वत्से देवयजनसंभवे सीते, अद्य 
_ खल्वायुष्मतोः कुशलवयोद्वोदशस्य जन्मवत्सरस्यथ संख्यामझ्जलग्र- 
न्थिरमिवतेते । तदात्मन: पुराणश्रशुरमेतावतो मानवस्य राज़ूर्पिवंशस्य 
प्रसवितारं सवितारमपहतपाप्मानं देव खहस्तापचितिः पृष्पैरुपतिष्ठस्व । 
न त्वामवनिषृष्ठवर्तिनीमस्मञ्रभावाद्वनदेवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत 
मत्यो इति । अहमप्याज्ञापिता 'तमसे, त्वयि प्रकृष्टप्रेमेव वधूजोनकी | 
अतस्लमेवास्या: प्रत्यनन्तरीमव' इति | साहमधुना यथादिष्टमनुतिष्ठामि। 

मुरला--अहमप्येत॑ वृत्तान्त भगवत्ये छोपामुद्राये निवेद्यामि। 
रामभद्रो5प्यागत एवति तर्कयामि । 

तमसा--तदियं गोदावरीहदान्निगेत्य 
परिपाण्डुदुबेलकपोलसुन्दर 

दधती विलोलकबरीकमाननम् | 
करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी 

विरहव्यथेव वनमेति जानकी ॥ ४ ॥ 

संध्यक्ञमुक्तम् ॥ सुप्ठिति । राजनीतिस्थितस्प क्षत्रियोचितराज्यपरिपालनात्मकथ- 
मनिष्ठस्य । अभ्युद्याय भवन्तीद्याभ्युद्यिकानि इति विग्रहः । तेः आभ्युदयिकै:। वि- 
त्तविक्षेपा: हृदयतोदा: । अव्यग्रस्म॒व्यापारान्तरशृन्यस्य । अनर्थ: तहुःखहेतु: | एष 
तत्त्वाथोनुकीर्तनरूपो मार्ग उक्तः ॥ द्वादशस्थ जन्मवत्सरस्थ संख्यामन्नलग्रन्थि- 
रमिव्तते संख्यापूर्तिहेतुकमज्जलग्रन्थि: । वत्सरे वत्सरे शिक्षाँ जन्मनक्षत्रे शान्त्यु- 
त्सवं कृला मन्नलार्थ करे पटसूत्रादिना ख्नियो ग्रान्थि कुर्वन्ति । स तु करे वलयरूप्ेण ति- 
ए्रतीत्युपदेश: | मानवस्य मनुसंबन्धिन: । प्रसवितार॑ं जनकम्। अपहतपाप्मानं निरस्तस- 
मस्ताविद्यादिदोषगन्धम् । देव॑ जगत्रुथ्यादिलीलाशालिनम् । अन्न एप सर्वेभ्य: पाप्म- 

भ्य उदेति” इत्यन्तरादिल्यविद्याप्रत्यभिज्ञापिता । तत्र च कप्यासश्रुद्या नारायण एव 
प्रतिपाय इति स्पश्मेव । उपतिष्ठव सेव । अत इति । प्रद्यनन्तरीभव अनु- 
चरीभव ॥ रामभद्र इति । तर्कयामि अनुमिनोमि ॥ परिपण्ड्िति । कर 
णस््र इशवियोगजन्यदुःखातिशयस्य मूर्ति: आकारो वा। विरहव्यथा विरहजन्यसंता- 
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मुरला--श्यं हि सा 
किसलयमिव मुग्ध॑ बन्धनाद्विप्रदून 

हृदयकमलशोषी दारुणो दीपशोकः । 
ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्या: शरीर 

शरदिज इव घमेः केतकीगर्भपत्रम | ५ ॥ 
(इति परिक्रम्य निष्कान्ते ॥) 

इति शुद्ध--विष्कम्भः । 

( नेपथ्ये ।) 
जात जात । 

(ततः प्रविश्वति पुष्पाववयत्यग्रा सकरुणोत्सक्यमाकर्णयन्ती सीता ॥) 

सीता--अह्महे, जाणामि पिअसही वासन्दी वाहरदित्ति । 
( पुनर्नेंपथ्ये ।) 

सीतादेव्या खकरकलितेः सलकीपलवाग्रै- 
र्रे लोलः करिकलभको यः पुरा वर्धितो5भूत् । 

सीता--किं तस्स। 
(पुनर्नेपथ्ये ।) 

वध्वा साथे पयसि विहरन्सोडयमन्येन दपो- 
दुद्वामेन द्विदपतिना संनिपत्यामियुक्तः ॥ ६ ॥ 

१. अहो, जानामि प्रियसखी वासन्ती व्याहरतीति । 
२. कि तस | 

पादिख्पा ॥ ४ ॥ किसलयमिति । परिपाण्डु उक्तरीत्या अतिम्लानत्वेषवि लाव- 
प्याविरोधिपाण्डुतोक्ता । ग्रीष्मविरहतापयोरयमेव विशेष: । यत् ग्रीष्मस्थ लछावण्यनाशक- 
लम् , विरहस्त तु तद्भुव इति। तथा च कालिदास:-- समस्तापः कार्स मनसिजनिदाध- 
प्रसरयोगतु ग्रीष्मस्थेवं सुभगमपराद्धं युवतिषु इति। एवं सुभगं न। एवं लावण्यापरित्यागेन 
रमणीयं न भवतीत्यर्थ:। तथाह भगवान् वाल्मीकि:-- ज्योत्म्रा तुषारमलिना पोर्णमा- 
सां हि लक्ष्मण। सीतेव चातपर्यामा ददयते न च शोभते ॥! इति। भ्रीष्मस्यातपद्यामेति 
लावण्यनाशकत्रम् । क्षामं कृशं ग्लपयति म्लानं करोति । शरदिज: शरत्कालज:। (प्रावट 
शरत् इत्यादिसूत्रेणाड॒क् । अन्न लिज्ञादभ्यूहनरूप अनुमान नाम संध्यज्ञमुक्तम् ॥ ५॥ 
शुद्धविष्कम्भ इति। संस्क्ृतात्मकविष्कम्म इल्यर्थ: । विष्कम्भखरूपं तु--(त्तवर्ति- 
ध्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्मों मध्यपात्रप्रयोजित:॥' इति | 
केवलसंस्कृतप्रायः शुद्ध इति ॥ व्याइरति वदति ॥ सीतेति । खकरकहिते: 
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सीता--(सरंश्रमम् । कतिचित्पदानि गल्ला ) अज्उत्त, परित्ताहि 

यरित्ताहि मह पृत्तअम् | (विचिन्स ।) हद्धी हड्डी | ताई एबं चिरपरिहदाई 
अक्खराईं पश्चवटीदंसणेण म॑ मन्दभाइर्णिं अनुबन्धन्ति | हा अजउत्त। 
(इति मूच्छेति ।) 

(प्रविश्य ।) 

तमसा--समाश्वसिहि समाश्रसिहि । 
(नेपथ्ये ।) 

विमानराज, अत्रैव स्थीयताम् । 

सीता--(एसाध्वसोहसम् ) अम्ह हे, जलभरभरिअमेहमन्थरत्थणिअ- 
गम्भीरमंसछो कुदो णु भारईणिग्धोसो भरन्तकण्णविवरं म॑ वि मन्दभा- 
इणि झत्ति उस्सुआवेइ । 

तमसा--(सस्मिताल्म् ।) अयि वत्से, 

अपरिस्फुटनिकाणे कुतस्त्येडपि त्वमीरशी । 
स्तनयिलोमयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता ॥ ७ ॥ 

सीता--भअवदि, कि भणासि अपरिप्फुडेत्ति | सरसंजोएण पच्च- 
हिजाणामि णं अज्उत्तेण एव एदं वाहरिदम । 

१. आयीैपुत्र, परित्रायख परित्रायर्व मम पुत्रकम् | हा पिकू हा धिकू। 
तान्येव चिरपरिचितान्यक्षराणि पश्चवटीद्शनेन मां मन्दभागिनीमनुबन्नन्ति | 

हा आय॑पुत्र । 

२. अहो, जलभरभरितमेघमन्थरस्तनितगम्भीरमांसठः कुतों नु॒भारती- 
निर्धोषो प्रियमाणकर्णविवरां मामपि मन्दभागिनीं झ्टित्युत्सुकापयति | 

२. भगवति, कि भमणसपरिस्फुटेति । स्वरसंयोगेन प्रत्यमिजानामि नन््वार्य- 
पुत्रेणवैतद्याहृतम् । 

खकराभ्यां दत्तेरिद्यर्थ: | वध्वा साथे द्विया सह । उद्दामिन उत्कटेन संनिपतय खयमापत्य ! 
अभियुक्त: प्रद्यथितया संगत: ॥ ६ ॥ आयेपुन्नेति । परित्रायस्वेति । एप ह्यप- 
फ्रिजनात् भीतिष्प उद्गेग उक्त: । तानीति । अक्षराणि आयपुन्रेति वर्णा: । अनु- 
'भ्न्ति अनुसरन्ति । मन्दभागिनीं अल्पपुण्यफलाम् ॥ जलेति । मांसलः स्फीतः । 
प्ररतीनिर्षोषः वर्णोचारणध्वनि: । उत्सुकापयति उत्कण्ठितां करोति ॥ खरसंयोगेन 
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तमसा--श्रंयते तपस्यतः क्िल शूद्रस्य दण्डधारणाथमैक्ष्वाको राजा 
दण्डकारण्यमागत इति । 

सीता--दिह्ठिभा अपरिहीणधम्मो सो राआ । 
(नेपथ्ये ।) 

यत्र द्रुमा अपि म्ृगा अपि बन्धवों मे 
यानि प्रियासहचरश्रविरमध्यवात्सम् | 

एतानि तानि बहुकन्दरनिश्वराणि 
गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तटानि ॥ ८ ॥ 

सीता--दिट्टिआ कहं पहादचन्द्मण्डलापण्डरपरिक्खामदुब्बलेन 
आओआरेण णिअसोरहगम्भीराणुभावमेत्तपच्चहिजाणिज्ञो एबं अजउत्तो 
होदि । भअवदि तमसे, धारेहि मम | (ति तमसामाश्िष्य मूच्छेति ) 

तमसा--वत्से, समाश्रसिहि समाश्रसिहि । 
(नेषथ्ये ॥) 

अनेन पद्चवटीदशनेन 
अन्तर्ल॑नस्य दुःखामेरबोद्वामं ज्वल्प्यितः | 
उत्पीड इव धूमस्य मोह: प्रागाबृणोति माम् | ९ ॥ 

हा प्रिये जानकि | 

१. दिष्टया अपरिहीनधरम: स राजा । 

२. दिश्या कर्थ प्रभातचन्द्रमण्डलापाण्डरपरिक्षामदुबलेनाकारेण निजरसो- 
म्यगम्भीरानुभावमात्रग्रत्यभिज्ञेय एवार्यपुत्रो भवति । भगवति तमसे, धारय 

माम् | 

खरसंदभेंण प्रत्यभिजानामि तदिदमिति वेगि ॥ श्रूयत इति । तपस्नतः तपश्च- 
रत: । कण्ड्रादिरियम् । दण्डधारणार्थम् अपराधानुगुगशिक्षणार्थम् । ऐक्ष्वाक: इक्ष्वाकु- 

वंश्य: । दाण्डिनायन-? इसल्यादिसूत्रेण दिलोपः: ॥ अपरिहीनधर्मः अन्यूनधर्म: ॥ 
यनत्नेति । अध्यवात्सम् उपितवानस्मि । “उपान्वध्वाहुस:” इति कलम । एतानीति। 
गोदावरीपरिसरस्थ गोदावरीसमीपवर्तिन: ॥ « ॥ परेक्षामदुर्बेन दुबेलायमानेन । 
पाठान्तरम् 'परिक्षामधूसरेण” इति । अतिक्ृशेन दुर्बलेन चेह्यर्थ: ॥ अनुभावमात्र- 
प्रद्ममिज्ञेय: प्रभावेन केवल प्रद्यमभिवातुं शक्यः ॥ अन्तर्लीनस्येति । अन््तर्ली- 
नस्य अन्तगूढस । उद्यम उल्बर्ण यथा तथा अथ ज्व्निष्यतः एतद्व्यवह्वितोत्तरक्षणभा- 
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तमसा--(खगतम् ) इद तावदाशक्लितं गुरुजनेन । 
सीता--(समाश्वल्व ) हा, कह एदम्। 

| (पुनर्नेपथ्ये ।) 

हा देवि दण्डकारण्यवासप्रियसखि विदेहराजपुत्रि । (इति मूच्छ॑ति ॥) 

सीता--हंद्धी हद्मी । म॑ मन्दभाइणिं वाहरिअ आमीलिदणेत्तणी- 
छुप्पछो मुच्छिदो एबं । हा, कह धरणिपिट्ठे णिरुद्धणिस्सासणीसह विप- 
नहत्थो | मअवदि तमसे, परित्ताएहि परित्ताएहि | जीवावेहि अज्जउत्तम् | 
(इति पादयो: पतति ।) 

तमसा-- 

त्वमेव ननु कल्याणि संजीवय जगत्पतिम | 
प्रियस्पशों हि पाणिसते तत्रेष निरतो जनः ॥ १० ॥ 

सीता--ज होदु त॑ होदु | जह भअवह आणवेइ | (इति ससंश्रमं 
निष्कान्ता 0) 
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१. हा, केथमेतत् । 

२. हा घिकू हा घिक् | मां मन्दभागिनीं व्याहत्यामीलितनेत्रनीलोत्पछो 

मूच्छित एवं । हा, कर्थ धरणीप्ृष्ठे निरुद्धनिःध्वासनिःसहं विपर्यस्तः | भगवति 

तमसे, परित्रायस्व परित्रायस्व । जीवयार्यपुत्रम् | 

३. यज्भवतु तद्भवतु | यथा भगवत्याज्ञापयति । 

विज्वलनवतः धूमस्य उत्पीड इव धूमसंबन्धिसंघात इव संमर्द इवेति वा । मोह: 
मूच्छा प्राकु ज्वलनातू पूर्वम् । आइणोति संछादयति ॥ ५ ॥ इद्मिति। गुरुजनेन | 
लोपामुद्राप्रभतिनेत्यर्थ: । एप संचितार्थप्राप्तिरप्रम उक्त: ॥ हेति । धरणीशंष्ट 
भूतले निरुद्धनिःधवासनिःसहं निरुद्धः ्श्नत्तिहीनः नि:श्वास: यरिलिनू कर्मणि तथथा 
भवति तथा नि:सहं दुबे विपर्यस्तः ॥ न्वमेवेति । लमेव ननु कल्याणीयस्थायं 
भाव: । खथवाय संजीवनीयः इति 4चिरंतनी प्रसिद्धिः । 'आनीदवातं खधया तदेकम्? 
इति भ्रुद्यायमर्थों धवगम्यते । एक जगतां प्रदीनद्चादसद्वायम्। अतो निव्योपारम्। तत् 
पर ब्रह्म खधया 'लं सिद्धिस्त खधा खाह्य' इति खधाशब्दवाच्यया लक्ष्म्या आनीद- 

जीवतू इति । एवं च अय कथमहं वैदेशिकी जीवयामि ल्मेव जीक्येति। अत्र मां 
पन्दभागिनीमित्यारभ्य परित्रायस्वेल्यन्तसंदर्भेण शब्ञान्नासरुपसंभ्रम उक्तः ॥ १० ॥ 

उ० रा० ७ 
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(ततः अ्रविशति भूम्यां निपतितः साक्षया सीतया स्पृश्यमानः साह्ादोच्छासो रामः ॥) 

सीता--(हैंचित्सहपम् ) जाणे उण पद्चाअदं विअ जीविजं 
तेल्लोकस्स | 

राम+--हन्त भोः, किमेतत्। 
आश्वयोतन नु हरिचन्दनपलवानां 

निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजो नु सेकः । 
आतप्तजीवितपुनः परितपणोर्य 

संजीवनोषधिरसो हृदि नु प्रसक्त: ॥ ११ ॥ 
अपि च | 

स्पशेः पुरा परिचितो नियत स एवं 
सजीवनश्र मनसः परितोषणश्व । 

संतापजां सपदि यः परिहत्य मूच्छो- 
मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति ॥ १२ ॥ 

सीता--(ससाध्वसकरणमुपतत्य ।) एत्तिअं एब दार्णि मह बहुदरम् । 
राम--(उपविश्य ) न खल़ वत्सलया देव्याभ्युपपन्नोडसि । 
सीता--हैद्धी हद्मी । किंति अजउत्तो म॑ णिन्दिस्सदि । 
राम;--भवतु । पह्यामि | 
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१, जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवित त्रेछोक्यल । 
२. एतावदेवेदानी मम बहुतरम् । 
३. हा पिक् हा पिक । किमित्याय॑पुत्रों मां निन्दिष्यति । 

जल 

भाह्मदः आनन्द, उच्छासः श्वाससंचारः, ताभ्यां सहित यथा तथा ॥ जान इति 
प्रद्यागतं पुनरागतम् । त्रयाणामपि छोकानां राममयजीवितल्वात् रामजीवने तज्जी 
चनमिति भावः । तदुक्तमू--रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्कथाः । रामभूर 
जगदमूद्वामे राज्यं प्रशासति ॥” इति ॥ आश््योतनमिति । दहरिचन्दनपद्ठवान 

" आश्ष्योतनं॑ नु कल्पतरुकिसलयरसक्षरणाद्रवीकरणं किमू । कन्दरलूजः अड्भुरज 
॥ ११ ॥ स्पदी इति। संजीवनश्व प्राणघारणहेतुभूतश्व परितोषणश्व आह्वादज 
नकश्र मूच्छों अज्ञाशन्यतां आनन्दनेन जढतां भानन्दाधिक्यप्रयुक्तनज्ञाशन्यत 
आतनोति आ समन्तातू विस्तारयति॥ १३ ॥ एतावदेव मत्त्पर्शे पुरा परिचित्नकथन 
मेव । इदानीं वियोगसमये ॥ वत्सलया अ्रीतिभ्या मदीयदोष॑ सइमानया वा। अभ्युपप 
नो$स्मि भनुगृद्दीतो$स्ि । इदुं, इधजनातिसंधानात्यकमतिवर्ल नाम संभ्यक्षमुक्तम् | 
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सीता--मअवदि तमसे, ओसरक्ष दाव । म॑ पेक्लिआ अणब्भपु- 
ण्णादेण संणिहणेण राआ अहिं कुप्पिस्सदि | 

तमसा--अयि वत्से, भागीरथीप्रसादाद्वनदेवतानामप्यदश्यासि 
संबृत्ता । 

सीता--अत्थि खु एदम् । 

राम;--हा प्रिये जानकि । 

सीता---(ससाध्वलगह्दम् )) अज्जउत्त, असरिसं क्खु एदं इमस्स वुत्त- 

न्द्स्स | (सास्रम् )) भअजवदि, किंति वज्जमई जम्मन्तरेसु वि पुणो वि असं- 
भाविअदुल्लहद्सणस्स मं एबं मन्दभाइणिं उद्देसिअ एवं वच्छलस्स 
एबंवादिणो अज्उत्तस्स उवरि णिरणुकोसा भविस्सम् | अहं एबं एद्स्स 
हिअअं जाणामि, मह एसो | 

राम+---(सर्वतो5वलोक्य सनिवेदम् )) हा, न किंचिदत्र । 

सीता--मैंअवदि, णिक्वारणपरिचाइणो वि एदस्स दंसणेण एवंबि- 
धेण कीलिसी मे हिअआवत्था । 

१. भगवति तमसे, अपसराब तावत् | मां ग्रेक्ष्यानम्यनुज्ञातेन .संनिधानेन 
!जाधिक कोपिष्यति । 

२. अस्ति खल्वेतत्। 

३» आर्यपुत्र, असदूश खल्वेतदस्य वृत्तान्तस्य | भगवति, किमिति वज्ज- 
/श्री जन्मान्तरेष्वपि पुनरप्यसंभावितदुर्लभद्शनस्य मामेव मन्द्भाग्यामुद्दिस्येव 
त्सलस्यैवंबादिन आर्यपुत्रस्थोपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि | अहमेबेतस्य हृद्र्य 
।नामि, ममेषः । 

४. भगवति, निष्कारणपरित्यागिनो5प्येतस्य दर्शनेनेबंविधिन कीदशी मे 
दयावस्था । 

नभ्यजुज्ञातेन अननुमतेन । संनिधानेन समीपस्थिद्या ॥ आयेपुत्रेति । एतत् भ्रिये-- 
।मन्त्रणम् । अस्थ इत्तान्तस्य । परित्यागरूपस्येत्यर्थ/ । वजमयी अल्यन्तकाठिन्य- 
का । मन्दभाग्यां मामुदिस्य वत्सलस्य निर्दोषलनिश्वयपूर्वकं मयि प्रीतिमतः निरनु- 
शा निर्देया। अनुक्रोशपदेन रामद्शामिमां दृष्ठा मुक्तकण्ठं मया रोद्तिव्यम् । तत् 
मेव॑ कठिना भवामीति व्यज्यते । “अनुक्रोशति मुक्तकण्ठं रोदित्यनेनेति अनुक्रोशः 
प्रमरव्याख्या ॥ कीदशी मे हृद्यावस्था। आयपुत्र, पद्चित्रायख मम पुत्रकमित्यारभ्य 

गानह काफशा5५७8॥/)] 55 त्त 
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तमसा--जानामि वत्से, जानामि । 
तटर््थ॑ नेराश्यादपि च कह॒ष॑ विप्रियवशा- 

द्वियोगे दीर्पेडस्मिब्झटितिघटनात्सतम्मितमिव । 
प्रसन्न सौजन्यादयितकरुणैगोढकरुणं 

द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्क्षण इव ॥ १३॥ 

रामः--देवि, 
प्रसाद इव मूत्तस्ते स्पशेः खेहाद्रेशीतलः । 

अद्याप्यानन्दयति मां त्व॑ पुनः कासि नन्दिनि ॥ १४ ॥ 

सीता--एंदे क्खु अगाधमाणसदंसिद्सिणेहसंभारा आणन्दणिरः 
न्दिणो सुहामआ अज्जउत्तस्स उल्ावा | जाणे पच् रएण णिक्कालुणप 

चाअसलिदोबि बहुमदी मह जम्मलाहो । 
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१, एते खत्वगाधमानसदरशितस्रेहसंभारा आनन्दनिष्यन्दिनः सुधाम 

आयैपुत्रस्योछापाः । जाने प्रत्ययेन निष्कारणपरित्यागशल्वितोडपि बहुमतों 
जन्मलाभः | 

ममाप्येष इल्यन्तेन संदर्भेग प्रतिपादिता मम हृद्यावस्था कीद्शीलर्थ: ॥ तट 
मिति | तव हृदय अस्मिन् क्षणे नेराश्यात् तटस्थमिवेत्यादिविभिन्नवाक्यर 
योजना । नेरावयात् प्रत्याशाभावात् तटस्थं प्रसादकालुष्यादिरहितम् । विग्रियव३ 
कलु॒षं परित्यागरूपादप्रियाद्वेतोः कहषं क्रोपयुक्तम् । दीर्घे अस्मिन् वियोगे आ' 
णान्तभावित्वेन श्ञातेइस्मिनू विरहे झटितिधटनात् आकस्मिकसंघटनात् स्तम्िि 

मिव विस्मयस्तिमितमिव सौजन्यात् प्रकृद्या कल्याणलात प्रसन्न भविष्यतानुसंधा 
निवृत्तकालुष्यम्। दयितकरुणे: रामस्य दुःखात्मकावस्थाविशेषे: गाढकरुणं परदु:खदु: 
लरूपकरुणासान्द्रम । प्रेम्णा प्रणयेन द्रवीभूतं विलीनम् । अन्न तटस्थ नेराश्यादित्य 
तान्येव चिरपरिचितान्यक्षराणीतिवाक्याभिमता सीतावस्था प्रतिपादिता । 

कल॒ष॑ विप्रियवशादियनेन असहर्श खल्वमुष्य बृत्तान्तस्येत्येतद्वाक्यामिमताव 

प्रतिपादिता । वियोगे दीर्षे5स्मिन्रित्यनेन कर्थ प्रभातचन्द्रमण्डलेद्यादिविवश्षिताव 
प्रतिपादिता । कथमित्यस्थ विस्मयार्थकल्वात् । प्रसन्न॑ं सीजन्यादिद्यनेन अथ वा कि 
वज्मयीवेद्यादिप्रतिपादितावस्था दर्शिता | दुयित॒कद्णैगाढकरुणमिद्यमेन दवा | 
इंदं भां मन्दभागिनीं व्याहत्ये्यादिवाक्यविवक्षितावस्था प्रतिपादिता । दवर्व 
प्रेम्णेद्यनेन उत्सुकयति उत्कण्ठितं स्थितमित्यादिवाक्यप्रतिपादितावस्थोक्ता ॥ १. 
प्रसाद इति | लेदाईशीतल:ः लेद्ाद्रशासौ शीतलश्रेति विभ्रहृः । लेइह्ेतुकल्वात् ! 
द्रेंलम् ॥ १४ ॥ प्रत्ययेन विश्वासेन । शल्यितो$पि शल्यवान्क्ृतो5पि । 'तदस्थ॒र 
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राम/--अथवा कुतः प्रियतमा । नून॑ संकल्पाभ्यासपाटवोपादान 

एप अमो रामभद्गस्य । 
(नेपथ्ये ।) 

अहो, महान्पमादः प्रमाद: । (सीतादेव्याः खकरकल्ति इल्यथ 
/ पग्बते ।) 

* राम;---सकरणीत्यक्यम् ) कि तस्व । 
| (पुन्नेंपथ्ये ) 

(“बध्वा सार्थ! इत्युत्तराध पत्ते ।) 

सीता-- को दाणिं अभिजुजईइ । 
रामः--कासो दुरात्मा यः प्रियायाः पुत्र वर्धुद्वितीयममिभवति । 

(इव्युत्तिष्नति ।) 
(प्रविद्य ।) 

वासन्तिका--(संश्रान्ता ) देव, ल्वय॑तां त्वयेताम् । 

सीता--है।, कह मे पिअसही वासन्तिआ । 
रामः--कर्थ देव्या: प्रियसखी वासन्तिका । 
वासन्ती--देव, त्वयेतां त्वयंताम् । इतो जटायुशिखरस्य दक्षिणेन 

सीतातीर्थेन गोदावरीमवतीये संभावयतु देव्याः पुत्रक॑ देवः । 

सीता--है। ताद जडाओ, सुण्णं तुए विणा इद जणद्वाणम् । 
राम/---अहह, हृदयममेच्छिदः खल्वमी कथोद्धाता; । 

वासन्ती--इत इतो देवः । 
सीता--मैंअवदि, सच्च एबं वणदेवदावि म॑ं ण पेक्सदि । 
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१, क इदानीमभियुज्यते । 
२. हा, कर्थ मे प्रियसखी वासन्तिका । 
३. हा तात जठायो, शूत्य त्वया विनेदं जनस्थानम् | 
४. भेगवतति, सत्यमेव वनंदेबतापि मां न पश्यति | 

मम! इति सूत्रेणेलच् ॥ नूनमिति । 'संकल्पाभ्यासस्थ स्मृतिसेतानस्थ पाटव॑ 
फूर्ति! तदेव उपादानं कारणं यस्थ तथोक्तः श्रमः सीता स्प्ृथ्वतीद्याकारकान्यथाजा- 

म्॥ अहहेति । हृदयमर्माणि छिन्दन्तीति विग्रहः । कथोद्धाताः पुराशत्तोपन्यासा: ॥ 
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तमसा--अगि- बक्से, सवेदेवताभ्यः प्रकृष्ठमममेश्वये मन्दाकिस्या:। 

तत्तकिमिति विशड्डसे । 

सीता--तैदो अणुसरम्ह । (इति परिकामति ।) 

राम+--भगवति गोदावरि, नमसे । 

वासम्ती--(निरु्य ) देव, मोदख विजयिना वर्ूद्वितीयेन देंव्याः 

: पुत्रकेण । ह | 

राम!--विजयतामायुष्मान् । 

सीता--अम्हहे, इदिसो मे पुत्तओ संवुत्तो । 
राम/--हा देवि, दिल्ला बसे । 

येनोह्रच्छह्निसकिसलयसिखदन्ताडुरेण 
व्याकृष्टले सुतनु लवलीपल्वः कणेमूलात् । 

सो3य॑ पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजिता 
यत्कर्याणं वयसि तरुणे भाजन तस्े जातः॥ १५॥ 

सीता--अविउत्तो दाणिं दीहाऊ इमाए सोम्हदंसणाए होदु । 

राम/--सखि वासन्तिके, पह्य पहंय । कान्तानुबृत्तिचातुर्यमपि 

शिक्षितं वत्सेन । 
लीलोलखखातमृणालकाण्डकवलच्छेदेषु संपादिताः 

पुष्यत्पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूपसंक्रान्तयः । 
सेकः शीकरिणा करेण विहितः काम विरामे पुनः 

येस्खेहादनरालनालनलिनीपत्रातपत्र धृतम् ॥ १६ ॥ 

१. ततो5लुसरावः | 
२. अहो, ईदशो में पुत्रकः संवृत्तः | 
३. अवियुक्त इदानीं दीर्घायुरनया सोम्यदर्शनया भवतु | 

अयीति | प्रहृश्मुत्ृश्मू । अत्र प्रसुतोत्कर्षामिधानरपोदाहतिरक्ता ॥ येनेति। 
तरुणे वयसि यत् कल्याण अज्ननापरिष्वक्ररूप महरूं तस्म भाजनं पात्र जातः ॥१५॥ ५ 

लीलेति । ढील्या उत्खाताः । मृगालकाण्डा एवं कवलाः आ्रासाः तेषां छेदेयु 
अवसानेषु पुष्यद्धिः वर्धमाने: पुष्करेः पद्म: वात्ितय सुरभितस्थ प्रयत्न: जलख 
गण्कूपसंकान्तयः पयःसंबन्धिगण्डूपसंकमणानि संपादिताः निव्यूदाः । अथवा धुष्यति 
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..._ सीता--मंअवदि तमसे, अय॑ दाव ईरिसो जादो | दे उण ण आ- 
णामि एत्तिएण कालेण कुसलवा कीरिसा संवुत्तेत्ति 

तमसा--याहशो<य ताहशौ तावपि। 

हि. सीता-- ईरिसम्हि मन्दभाइणी जाए ण केवर्ूरू अजउत्तविरहो 
टी बि। 

तमसा--भवितव्यतेयमीदशी । 

सीता--किंवा मए पसूदाए जेंण एआरिसं मह पुत्तआग इसि- 
विरख्थवलद्सणकुम्हडुजलं अणुबद्धमुद्धकाअलीविहसिद॑ णिन्चुजलं 
मुहपुण्डरीअजुअर्ल ण परिचुम्बिश अजउत्तेण | 

तमसा--अस्तु देवताप्रसादात् । 
: सीता--मैंभवदि तमसे, एदिणा अवच्चसंसुमरणेण उस्ससिदप- 

प्हुद॒त्थणी दार्णिं वच्चाणं पिदुणो संणिहाणेंग खणमेत्त संसारिणी संबु- 
त्तम्हि। 

तमसा--किमत्रोच्यते | प्रसवः ख़॒ग्रक्ृष्टपयेन्तः खेहस्य । परं 
चेतदन्योन्यसंछेषणं पिलोः । 

१. भगवति तमसे, अय॑ ताबदीदशो जातः । तो पुनर्न जानाम्येतावता 
कालेन कुशलवो कीद्शो संबृत्ताविति । " 

२. ईदृश्यञि मन्दभागिनी यस्याः न केवलमार्यपुत्रविरहः पुत्रविरहो5पि । 
३. किंवा मया प्रसूतया येनेताहशं मम पुत्रकयोरीषद्विरल्घवलद्शनकु- 

झलोज्ज्वलमनुबद्धमुग्धकाकलीविहसितं नित्योज्ज्वंल मुखपुण्डरीकयुगर्ल न 

परिचुम्बितमार्यपुत्रेण । 
४. भगवति तमसे, एतेनापत्यसंस्मरणेनोच्छृसितप्रस्नुतस्तनी इदानीं वत्सयोः 

पितुः संनिधानेन क्षणमात्र॑ संसारिणी संबृत्तास्मि । 

उपचयवति पुष्करे शुण्डाग्रे वासितम्म संजातवासस्य पयसः जलस्थ गण्डूषसंकरान्तय:। 

लीलोत्खातमृणालकाण्डरूपकव रूच्छेदेषु कवलार्धखण्डेषु । अधिकरणे सप्तमी । संपादि- 
ताः निर्व्यृढा: | तत्न हि 'अच्छिद्राणि भूयांसि' इति भावः । अनरालं अवक्रम् ॥१६॥ 
अनुबद्धमुग्धकाकलीविहसितं उत्पन्नसृक्ष्ममधुरास्फुटध्वनिमुग्धस्मितम् ॥ देवताप्रसा- 

द्देवतानुप्रद्यत् ॥ प्रसव इति | पर्यन्तः परा कोटिः । अन्योन्यसंश्लेषणं अविना- 
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अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः खेहसंश्रयात् । 
आनन्दग्न्थिरकोडयमपत्यमिति पठ्यते ॥ १७ ॥ 

वासन्ती--इतोडपि देवः पश्यतु । 
अनुद्विसमवर्धयम्रिया ते 

यमचिरनिगतमुग्धलोलबहेम | 
मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे 

नदति स एप अधूसखः शिखण्डी ॥ १८ ॥ 

सीता--(सकीतुकल्लेहास्म् )) ऐसो सो । 
राम+--मोदख वत्स | वयमद्य वधोमहे । 
सीता--ऐव्वं होदु । 
राम+-- 

अमिषु कृतपुटान्तमंण्डलाबृत्तिचक्षु- 
प्रचलितचढुलमूताण्डवेमंण्डयन्त्या । 

करकिसलयतालेमुंग्धया नत्येमाने 
सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन सरामि ॥ १९॥ 

१, एप सः | कक 

२. एवं भवतु । 
>-++-+- यू अक्नननकम-+०-०००“८“०7“८+-+ “००-७० “-7“->->++“+ जलाणनल कक नकज्+ चल न तत+ बअखिओजन 5 

भावहेतुभूतम् । तदुभयमपीयाह--अन्तःकरणेति । दम्पद्योः  जायापलो: 
अन्तःकरणतत्त्वस्य हृदयवसतुनः लेहसंश्रयात्। लेह: प्रीतिः संश्रय: संश्रयण म्। अविश्लेष 
इति यावत् | ल्नेहश्व संश्रयश्रेति समाद्दारद्वन्द्रः । तस्मा निमित्तादिद्यर्थ: । अ ॒न्नाद्धेतोवैसती- 
झत्र अन्नफलको वास इति बोधः। तद्गदत्नापि ल्ेहसंश्रयणफलकानन्दर्म, न्थरिति | आन- 
“दग्नन्थि: आनन्द्मयग्रन्थि: । आनन्दपदेन ग्रन्थ्यन्तरव्यावृत्ति: । भपत्य/..सिवि पत्यते 

परिभाष्यते ॥ १७ ॥ अनुदिविसमिति । अचिरनिर्गतमुग्धलोलब् प्रत्मग्रोत्प: ते 
पुन्द्रचलत्पिच्छ यं अवर्धेयत् स एप शिखण्डी वधूसख: सनू कदम्बे वक्षे मणिमु- 
कुट इव । आनुपूर्व्यात् परधुकृशलात् नानावर्णल्ाच रल्लमयकिरीटसाटर्यमू । नदति केकां 
॒रोति ॥ १८ ॥ भ्रमिष्विति । मण्डल यथा भवति तथा आशृत्तिः मण्डलावृत्ति: ! 
टे अन्तः पुठान्तः।पुटान्तः मण्डलाबृत्ति: पुटान्तरंण्डलावृत्ति:। श्रमिषु भ्रमणेषर।मयूरस्थ 
पण्डलाकारनाव्यचारिष्विति यावत् । कृता रचिता पुटान्तर्मण्डलाइत्तिः ययोखथोक्ते . 
क्षुपी येस्तथोक्तानि कृतपुटान्तर्मण्डलाबृत्तिचक्षूंषि । प्रचलितयो: चद्धलयोः सुन्दरयोः 
गुवो: ताण्डवानि न्तेनानि क्ृतपुटान्तर्मण्डलागत्तिचक्षूंषि च तानि प्रचलितचदुलश्नता- 
इवानि चेति विग्नहृः । ते: । तदुक्तं कनककबिना--“कैंचाधसतादुपरि च नयन्त्यानतो- 
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हन्त, तियश्ोडपि परिचयमनुरुन्धन्ते । 
कतिपयकुसुमोद्रमः कदम्बः 

प्रियतमया परिवधितो5यमासीत् । 
सीता--(सास्तम ) सुंद्दु पच्चहिजाणिद अज्जउत्तेण | 
राम+--- 

स्मरति गिरिमयूर एप देव्याः 
खजन इवात्र यतः प्रमोदमेति ॥ २० || 

वासन्ती--अन्न तावदासनपरिग्रहं करोतु देव:। एतत्तु देवस्थाश्रमम् । 
ह (राम उपविशति ।) 

वासन्ती-- 
नीरन्अ्रवाढुकदलीवनमध्यवार्ति 

कान्तासखस्य शयनीयशिलातलं ते । 
अन्र खिता तृणमदाद्वनगोचर भ्य 

सीता ततो हरिणकेने विमुच्यत्रे/स्म ॥ २१ ॥ 

राम/---हदमशक्य द्रष्टम् । (इलन्य तो ददलुपविशञति ) 
सीता--संहि वासन्ति, कि तुए कि अज्जउत्तस्स मह अ एंदं दंसअ- 

तीए,। दद्धी हद्धी । सो एव्व अजञउत्तो। त॑ एव्व पश्चचडीवणस् । सा एव्व 
'पिअसही वासन्दिआ । दे एव्व विविहविस्सम्भसक्खिणों गोदावरीकाणणु- 
हेसा। दे एव्व जाद॒णिव्विसेसा मिअपक्खिणो पाअवा अ । मह उण मन्दभा- 

१. सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातमार्यपुत्रेण । 
२. सखि वासन्ति, कि त्वया कृतमार्यपुतस्थ मम चेतदशयन्त्या | हा घिक् 

हा घिक् । स एवार्यपुतः | तदेव पद्मबटीवनम् । सेव प्रियसखी वासन्तिका । 
त एवं विविधविसम्भसाक्षिणो गोदावरीकाननोद्देशाः | त एवं जातनिविशेषा 

टन ु  

ब्रिद्रपए्टमा चक्राकारं भ्रमयति मुहुर्विश्वमावर्तयन्ती! इति। करकिसलयताले: करसंघद्न- 
जाततालध्वनिभिः । जातिभेदाभिग्राप्रक॑ बहुबचनम् । वत्सलेन सल्लेहेन ॥ १९ ॥ 

अनुरुन््धन्ते अनुसरन्ति । कतिपय इति । कतिपयकुसुमानामुद्ठमः उत्पत्ति: यस्मि- 

न्निति विप्रह: | स्मरतीति । एप गिरिमयूर: गिरिप्रियो मयूर: ग्रिरिमयूरः | शाक- 
पार्थिववत्समासः । गिरे: प्रियल्ल उन्नतल्ननिरुपष्ठहलादिना। अल अरिनिन् प्रियतमापरि- 
वर्धितकदम्बब॒क्षे खजन इव खबनन््धुविषय इव यतः यस्मात्कारणात् श्मोदं प्रीतिं एति 
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इणीए दीसन्त वि सब्बं एव्व एदे णत्थि | इरिसो जीवलोअस्स परि- 
णामो संवुत्तो । 

वासन्ती--ससख्ि सीते, कथं न पश्यसि रामभद्गस्यावखायाम् । 
नवकुवल्यस्तिग्पेरञ्नैदेदलयनोत्सवं 

सततमपि नः स्वेच्छाहर्यो नवो नव एवं सः । 
विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुबंलः 

कथुमपि स इत्युन्नेतव्यसथापि हशोः प्रियः | २२ ॥ 
सीता---सहि, पेक्खामि | 
तमसा--पश्य प्रिय भूयः । 
सीता--ह देव्व, एसो मए विणा अहंबि एंदेण विणेत्ति केण 

संभाविदं आसि । ता मुहुत्तमेत्त जम्मन्तरादोवि दुल्लहलद्धदंस्ण बाहस- 
लिलन्तरेषु पेक्वामि दाव वच्चलं अज्जउत्तम् | (इति पह्यन्ती स्थिता ) 

5०₹......(परिध्वज्य सास्रम् ।) 
तप्रता +« 

विललितिगी र्रिवोष्पमानन्दशोक- 
प्रभवमवरसजर पक्ष्मलेत्तानदीपो | 

लपयति हृदयेशं खेहनिशविनी ते... 
धवलमधघुरमुग्धा दुः्धकुल्येव दृष्टि: ॥ रे २ 

मृगपक्षिण: पादपाश्र । मम पुनर्मन्दभाग्याया दृश्यमानभ्पि सर्वमेबेतन्नासति । 

इदशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः | 

१. सखि पश्यामि | 
२. हा देव, एप मया विना अहमप्येतेन विनेति केन संभावितमासीतू । 

तन्मुहृर्तमात्र जन्मान्तरादपि दुर्लभलब्धद्शन बाष्पसलिलान्तरेषु पश्यामि 
ताबद्वत्सलमायपुत्रम् । 

प्राप्तोति । तस्मादेष देव्याः स्मरति । सीतां स्मरतीद्यर्थ: ॥ २० ॥ २१ ॥ नवेति । 
विकलकरण: शृन्यचक्षुरादिकरणः शुचा दुःखेन परिदुर्बछ: खधारणेडप्यसमर्थ: । बल 
हि धारणसामथ्यम् । उन्नेतव्यः अनुमेय: । तथापि शो: प्रिय:। अनुपहृतलावण्यकल्ा- 
दिति भावः ॥२२॥ हा इति। केन संभावितमासीत् केन हेतुना संभावितं उत्पादितम् । 
ब्रयेति शेष: । दुर्लभलब्धद्रौनं यट्च्छयालब्धद्शनमिति व्याख्यातारः ॥ विल्लुलित- 
मिति। 'विज्वितम? इति पाढ़ान्तरम्। अतिपूरैः भतिशयितस्नोतोमिः बिल॒लितं विकीर्ण 
आनन्दशोकप्रभर्व आनन्दशोकहेतुक्क बाष्पं अभ्रु अवसजन्ती उत्पादयन्ती । पक्ष्मला च 



सीयलतकमन तपवनतताना ५ 

तृतीयो5हः । ८३ 

वासन्ती-- 
दृदुतु तरवः पृष्परध्ये फेश्व मधुश्युतः 

स्फुटितकमलामोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः । 
कमलबिरलं रज्यत्कण्ठाः कणन्तु शकुन्तयः 

पुनरिदम्य देवो राम: खय॑ वनमागतः || २४ ॥ 

राम+--एहि सखि वासन्ति, नन्वितः स्थीयताम् । 
वासन्ती--(उपविश्य साक्षम् ) महाराज, अपि कुछ | कुमारल- 

क्ष्मणस्य | 
राम+--(भनाकर्णनमंभिनीय ॥) 

करकमलवितीएरम्बुनीवारशप्पै- 
सरुशकुनिकुरज्ञान्मैथिली यानपुष्यत् । 

भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु को5पि 
द्रव इव हृदयस्य प्रखवोद्भेदयोग्यः ॥ २५ ॥ 

वासम्ती--महाराज, ननु कुशर्रू प्ृच्छामि कुमारलक्ष्मणस्थेति | 
राम;--(अत्मगतम् |) अये, महाराजेति निष्प्रणयमामत्रणपदम् । 

अ+++लज-+ 

सा उत्ताना च सा दीर्घा च इति बिग्रहे विशेषणसमास: । उत्तानविपुला । ल्लेहस्य अनुरा- 
गस्य निष्यन्दः यस्थामस्तीति विग्रहः। दुग्धकुल्येव सुधामयकृत्रिमाल्पसरिदिव ल्रपयति 

ज्ञानं करोति । आदन्तलाव पुगागमे “लाज्लावनुवर्मां च' इति वेकल्पिको हखः:॥२३॥ 

दद्त्विति | मधूनि मकरन्दानि श्ोतयन्ति क्षरन््तीति विप्रहः । 'अतिर क्षरणे' 
इसस्मादन्तर्भावितप्पर्थात् कर्तरि किप्प्रद्ययः । यद्वा मधुमिः मकरन्देः ध्योतन्ति आई 
कुर्वन्तीति बिप्रह:। 'ध्युतिर आसेचने” इत्यस्मात् क्रिपू । इदं च वनानिलानां विशेषणम् । 
तृतीयान्तपाठे फलविश्ेषणं पुष्पविशेषणं वा । 'च्यु च्यवने” इत्यस्मात् भावे क्तग्रल्यये म- 
धूनां च्युतं च्यवनं येभ्य इति पुष्पपक्षे । फलपक्षे तु कर्मणि क्तप्रसयेन मधुम्यः च्युतैरि. 

ति पश्चमीतत्पुरुष: । पुष्परससम॒द्धो तात्पयम्। तदेव॑ पक्षतये--आयः शकारचकाराभ्यां 

युक्त: पाठ: द्वितीय: शकारचकारयकारेयुक्त:। तृ तीयखु चकारयकाराभ्यामिति विवेक:। 

रज्यत्कण्ठाः रागयुक्तकण्ठा: कणन्तु गीतवायभेदेन शब्दं कुर्वेन्तु। अत एवं कूजन्लिति 

तोक्तम् ॥ २४ ॥ अनाकर्णन॑ आकर्णनाभावभ् । करकमलेति । करकमलबितीणे: 
करकमलदत्तेः अम्बुनीवारशष्पैः नीवारो धान्यविशेषः, शब्पं बालतृणं तैः अपुष्यत् 
अवधैयत् । अताम्बुना तरूनू , अम्बुनीवाराभ्यां शकुनीन्, अम्बुनीवारशध्पेः कुरज्ञानि- 

ति विवेकः । तेषु रष्टेषु सत्य प्रस्नवोद्धेद्योग्यः असरणोत्पत्तियोग्य: द्रव इव को$पि वि- 
कारः मम हृदयस्त भवति उत्यते ॥ २५ ॥ महाराजेल्यामन्नणपदं संबोधनशब्दः ॥ 
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सोमित्रिमात्रके बॉष्पस्खलिताक्षरः कुशलप्रश्न: | तथा मन्ये विदितसी- 
तावृत्तान्तेयमिति । (अकाशम् ) आः, कुशल कुमारलक्ष्मणस्य । 

वासन्ती--(*दती ) अयि देव, कि परं दारुणः खल्वसि । 

सीता--संहि वार्सन्दि, कि तुम एव्वंवादिणी होसि । पूआरुहो 
सब्वस्स अजउत्तो विसेसदों मह पिअसहीए । 

वासन्ती-- 
. ले जीवित त्वमसि मे हृदयं द्वितीय॑ 

त्व॑ कीमुदी नयनयोरम्तं त्वमज्ढे । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुष्य मुग्धां 

तामेव शान्तमथवा किमतःपरेण ॥ २६ ॥ 
(इति मुद्यति ।) 

तमसा-- थाने वाक्यनिवृत्तिमेंहिश्व । 
रामः---सखि, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

वासन्ती--(समाश्वस्य ) तत्किमिदमकार्यमनुष्ठितं देवेन । 
सीता--प्तहि वासन्दि विरम विरम । 
राम/--लोको न झृष्यतीति । 
वासन्ती--कस्य हेतो: । 

१. सखि वासन्ति, कि त्वमेब॑वादिनी भव्ति । पूजा" सर्वस्यायपुत्नो वि- 
शेषतो मम प्रियसख्याः | 

२. सखि वासन्ति, विरम विरम | 
ननीज-+++++ ++++++५+ ७ नी _---3++>+++ 

आ: इति सोपालम्भाड्ीकारे ॥ त्वमिति। जल जीवितं प्राणा: । ब॑ मे द्वितीयं हृदय- 
मसि। ले नयनयोः कोमुदी तद्गदानन्दिनी। 'को मोदन्ते जना यस्मत्तेनेयं कोमुदी मता' 
इति कोमुदीपदनिरुक्ते:। लमझ्े विषये अम्रतं पीयूषम्। तद्ग॒जराप्रतिबन्धेन निद्ययौवना- 
वहेल्यर्थ: । अत्र प्राणाः प्राणा एव, हृदय हृदयमेव, कोमुदी कोमुथ्रेव, अम्ृतं अमृतमेव। 
ल॑ं तु प्राणा हृदय कौमुयम्गतमेतत् सर्वमिति प्राणायपेक्षया वैलक्षण्यमपि सूच्यते। देवता- 
या: खस्या अपि ज्ञातुं वक्तु चाशक्यलादाह--श्दादिभिरिति । प्रियाणां प्रियवच- 
नानां शतः । अनन्तवाची शतशब्दः । शत सहसद्नमयुतं सर्वमानन्त्यवाचकम' इत्युक्ते:। 
मुग्धां अनुरुध्य। 'उदययीवना मुग्धा! इति लक्षणलक्षितां सुन्द्रीम्। बत्कौयमजानन््ती- 

मिति वार्ध:। अनुरुध्य अनुनीय तामेव पूर्वोक्तानुनयविषयभूतामेवात कर्थ त्यक्तवानति। 
नाशितवानसीति वा। वाक्यशेषस्तर दुःखातिशयेन वक्तु मशक्यतया ग्रकरणायनुग्रहेणा- 
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राम/--स एवं जानाति किमपि। 
तमसा--चिरादुपालम्भः । 
वासन्ती-- 

अयि कठोर यज्ञ: किल ते प्रिय॑ 
किमयशो ननु घोरमतःपरम् । 

किमभवद्विपिन हरिणीदशः 
कथय नाथ कथं बत मन््यसे || २७॥ , 

सीता--संहि वासन्दि, तुम एव्वं दारुणा कठोरा अ। जा एव्बं 
पलवन्तं पलावेसि। 

तमसा--प्रणय एवं व्याहरति शोकश्व । 
राम/-- सखि, किमत्र मन्तव्यम् । 

तस्तेकहायनकुरज्ञ विलोलदृष्टे- 
स्तस्याः परिस्फुरितगर्भभरालसायाः | 

ज्योत्सामयीव मृदुबालमणालकर्पा 
क्रव्याद्धिरज्वलतिका नियतं विलुप्ता ॥ २८ ॥ 

सीता--अजउत्त, धरामि एसा धरामि | 
रामः--हा प्रिये जानकि, कासि | 
सीता--हँद्धी ह्मी । अण्णो विभ अज्उत्तो पमुक्रकण्ठं परुण्णो 

तमसा--वस्से, सांप्रतिकमेवेतत् । कतेव्यानि खल दुःखितेदुःखनि- 
घोरणानि । 
का अिििअअखिजज-+ज नाक ++ + 

१. सखि बासन्ति, ख्वमेव दारुणा कठोरा च। येव॑ प्रलपन्तं प्रढापयसि । 
२. आयपुन्र, धराम्येषा धरामि | 
३७ हा धिकू हा घिक् । अन्य इवार्यपुत्रः प्रमुक्तकर्ण्ठ प्रर्दितो भवति। 

थांध्याद्वारवादे विवक्षितार्थलाभासंभवूत् शब्दाध्याहारवादे तस्य सुलभल्ात् प्रयोगे हेतु- 

भूततत्स्मरणेन मूच्छोत्पत्तेश्राइ--मुह्यतीति । अथवेति पूर्वोक्ताक्षेपे । शान्तं ल्लामुपल- 
भ्याल्म् । अतः परेण किम् । अतिक्रान्तलादिति भावः:॥२६॥२७॥ त्स्तेति । ज्यो- 
स्ामयीव ज्योत्लाविकृतिरिव स्थिता कब्याद्धिः वि्धप्ता । नाशितेति भावः । नियतमिति 
संभावनायाम् । अल अकरणे उपायप्रायक्षह्ाभ्यां कार्यसंभवरूपग्प्याशा प्रतिपादिता 

उ० रा० ८ 
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पूरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोमे. च हृदय प्रलापेरवधायते ॥ २९ ॥ 

विशेषतो रामभद्गस्य बहुप्रकारकष्टो जीवलोकः । 
इृदे विश्व पाल्यं विधिवद्भियुक्तेन मनसा 

प्रियाशोको जीव कुसुममिव घर्मो ग्लपयति | 
स्वयं कृत्वा त्यांगं विकपनविनोदो35प्यसुलभ- 

सदद्याप्युच्ासो भवति ननु लाभो हि रुदितिम्ू || ३० ॥ 
राम/--कर्ड भोः, कष्टम् | 
दलति हृदय शोकोद्विगाद्रिधा तु न भिचते 

वहति विकलः कायो मोह न मुश्नति चेतनाम् । 

ज्वलयति तनूमन्तदोहः करोति न भस्मसा- 
त्पहरति विधिभमेच्छेदी न कृन्तति जीवितम ॥ ३१ ॥ 

है भगवन्तः पोरजानपदाः, 
न किल भवतां देव्याः स्थान ग्रृहेडमिमतं तत- 

स्तृणमिव बने शूम्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता । 
चिरपरिचितास्ते ते भावासतथा द्रवयन्ति मा- 

मिदमशरणरद्यास्मामिः प्रसीदत रुबते | ३२ ॥ 
वासन्ती--(खगतम् )) अतिगभीरमापूरणं मन्युभारस्य । (अकाशम् ॥) 

देव, अतिक्रान्ते घेयेमवलम्ब्यताम् | 
राम+--किमुच्यते पैयेमितिं । 

॥१८॥ अन्य इव पृथग्जन इव । पूरोत्पीड इति। पूरोतीडे स्लोतोभूयर्त्वे । परीवाहः 
जलनि:सारणम् । ग्रतिकरिया प्रतीकार: चिकित्सा । शोकक्षोभे शोकाधिक्यप्रयुक्त प्रक्ति- 
विपरयासे । प्रलापे: परिदेवने: ॥२५॥ बहुप्रकाराणि कशनि बहुविधानि दुःखानि यस्मिन् 
तथोक्तः | इद्मिति । अभियुक्तेन तत्परेण विधिवत् यथाश्ास्त्रे विलपन॑ चासौ बि- 
नोदश्ेति विग्नहः । उच्छास: प्राणघारणम् ॥ ३० ॥ दुरूतीति । दलति स्फुटति । 
द्विधा न मियते । प्रथकारेण शकलद्वयं न भवतील्यर्थ: । न इन्तति न छिनत्ति॥३ १॥ 
न किलेति | देव्या: सीताया: गृहे स्थानं गृहस्थितिः न चाप्यनुशोचिता । तत्परिद्याग- ., 
हेतुकशोको 5पि युध्माक॑ नेति भाव: । भावा: अभिप्नाया: तथा द्ववयन्ति वाचामगोचरं 

यथा तथा विलापयन्ति । 'परिद्रवयन्ति' इत्यपि पाठ:। रुयते रोदनं करोमि।भावे लूट । 
प्रसीदत प्रसाद कुरत ॥ ३२॥ मन्युभारस्य कोपातिशयस्थ॒भापूरणमाविष्करणम् । 
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देव्या शुन्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः । 
प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति ॥ ३३ ॥ 

सीता--ओहरामि अ मोहिआ विअ एंदेहिं अजउत्तर्स पिअब- 
अणेहिं । 

तमसा--एवमेव वत्से, 
नेता: प्रियतमा वाचः खेहाद्ी: शोकदारुणाः । 
एतास्ता मधुनो धारा: श्वयोतन्ति सविषास्वयि ॥ ३४ ॥ 

राम;---अयि वासन्ति, मया खल 
यथा तिरश्वीनमलातशल्यं 

प्रत्युत्मन्तः सविषश्च दन्तः । 
तथैव तीत्रो हृदि शोकशड़- 

मेमोणि इृन्तन्नपि कि न सोढः ॥ ३५ ॥ 
सीता--ऐव्बंवि मन्दभाइणी अहं जा पुणो आआसआरिणी 

अजउत्तस्स । 
राम;--एवमतिगूढस्तम्मितान्तःकरणस्थापि मम संस्तुतवस्तुदश- 

नादद्यायमावेगः । तथाहि । 
वेढोल्लोलक्षुमितकरुणोज्जम्भणस्तम्भनार्थ 

यो यो यत्रः कथमपि समाधीयते ते तमन्तः | 

१, अपहरामि च मोहितेव एवैरा्यपुत्रस्य प्रियवचनेः । 
२. एवमवि मन्दभागिन्यहं या पुनरायासकारिणी आशपुत्रस्य | 

जल जलता नि, +अनन- अजज++++ 5 ->--- लनिलालनन ++ ० >ज्क 

अब्विगभीरमतियूहम् । अवलम्ब्यतां आश्रीयताम् । ल्गेति शेषः ॥ देव्या इति । 
द्वादशानां पूरणः द्वादशः । 'तस्थ पूरणे डट्” । परिवत्सरः संवत्सर: । रामः न जीवतीति न। 
जीवत्येवेद्यर्थ: । जीवनाभावो5न्याय्य इति व्यज्यते ॥ ३३ ॥ नेता इति। प्रियतमाः 

इश्तमाः लेहादों: अनुरागशीतला: शोकदारुणाः दुःखेन रूक्षाः एताः बाचः न । किंतु 
एता; सविषा: मधुनो धारा: श्योतन्ति स्वन्ति । अन्रापह्नतिरलंकारः ॥ ३४ ॥ 
यथेति । तिरीनं तिर्यर्भूतं प्रत्युज्लं निखात॑ अलातशल्य उल्कामय॑ लोहकीलाग्र 
सविषो दन्तश्व यथा तीज्र: तथैव तीव्र: ममाणि हृदयादीनि हृन्तन् सन्नपि हिन्दन् स- 
नपि हृदि शोकशहु: दुःखात्मककीलं कि न सोढ: न व्यपहयत किम्। सहते: कर्मणि क्त: 
॥ ३५॥ बेलेति । वेलायाः मयौदाया: उल्लोल: उद्गतः । अतिवेल इल्यर्थ: | क्षुभितः 
प्रवाहभूयस्तया नदीवत् क्षोभवांश्व यः करुण: प्रियजनविश्लेषजन्यदुःखातिशय: तस्य 



८८ उत्तररामचरिते 

हित्वा भित्वा अ्सरति बलात्को5पि चेतोविकार- 
स्तोयस्येबाप्रतिहतरयः सेकत॑ सेतुमोषः ॥ ३६ ॥ 

सीता--अजउत्तस्स एदिणा दुव्वारदारुणारम्भेण दुःखसंजोएण 
परिमुसिअणिभदुःख पमुकजीविर्भ फुड३ | 

वासन्ती--खगतम् ) कष्टमत्यासक्तो देवः । तदाक्षिपामि तावतू । 
(अकाशम् ) चिरपरिचितामिदानी जनस्थानाभोगानवलोकनेन मान- 
यतु देवः । 

राम+--एवमस्तु । ( हत्युत्थाय परिक्रामति ॥) 

सीता--संदीवण एव्व दुःखस्स पिअसहीए विणोदणोवाओ त्ति 

तकेमि । 
वासन्ती--देव देव, 

अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मागर्दत्तेक्षण: 
सा हंसेः कृतकोतुका चिरमभूद्रोदावरीसैकते । 

आयान्त्या परिदुर्मेनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धसया 
कातयोदरविन्दकुआलनिभो मुग्धः प्रणामाज्ञलिः | ३७ ॥ 

१, आर्यपुत्रस्येतेन दुर्वारदारुणारम्भेण दुःखसंयोगेन परिमुषितनिजदुःखं 
ग्रमुक्तजीवितं मे हृद्य॑ स्फुटति । 

२. संदीपन एव दुःखस्य प्रियसख्या विनोदनोपाय इति तकेयामि । 

उज्ज़ग्भगमभिदृद्धि: तस्त॒ स्तम्भनं प्रतिहृति: तद्र्थम् । “करणस्तम्भनार्थम्” इति पाठे 

बेलोछोल वेलातिकान्तं क्षुमितं क्षोभ:ः यस्थय॒ तथोक्तस्य करणस । हृदयादेरिलयर्थ: । 

कथमपि प्रयासेन समाधीयते उत्पायते । चेतोविकार: संभ्रमातिशय: । ओघ:ः द्वी्घ- 

प्रवाह: ॥३६॥ आयेषुत्रस्येति । हुवीरः दुर्निवर्ल: दारुणानां क्रूरमूच्छासंतापादीनां 
आरम्भ: उपादानं येनेति विग्नह: । परिमुषितं निजदु:खं खीयदुःखं यस्येति यथोक्तम् । 

स्फुटति दलति ॥ आक्षिपामि। अन्य नयामील्यर्थ: ॥ संदीपन इति। विनोदनोपाय: 

चिरपरिचितजनस्थानाभोगावलोकनरूप: दुःखस्थ संदीपन एवं उद्दीपनहेतुरेवेति 

तकीयामि जानामि ॥ अस्मिन्निति । असिमिन्नेव छतागृद्दे तव॑अभव: स्थितवान् । 

तन्मार्ग सीताया आगमनमार्ग दत्त ईक्षणं नेते येन तथोक्तः | इंतेः कृत॑ उत्पादितं . 

कौतुक॑ हर्ष: यय्यास्तथोक्ता । गोदावरीतैकते पुलिनोचये । आयान्त्या आगच्छन्त्या 

वया सीतया परिदुर्मनायितमिव परिकुृपितमनस्क्रमिव स्थितम् | ननु वखतुतः कुपितह- 

दिल्यर्थ: | लां वीक्ष्य कातयात् अपराधप्रतिंधानजनितसाध्वसात् अरविन्दकुछल- 



तृतीयोडडः ।. ८९ 

सीता--दाडणासि वासन्ति, दा़णासि । जा एंदेहिं हिअअम- 

म्मुगघाडिअसलसंघट्टनेहिं पुणोपुणोवि म॑ मन्दभाहणिं अज्जउत्तं अ- 
सुमरावेसि । 

राम;ः--अयि चण्डि जानकि, इतस्ततो दृश्यसे नानुकम्पसे । 
हा हा देवि स्फुटति हृदय ध्वंसते देहबन्धः 

शूत्यं मन््ये जगदविरलज्वालमन्तज्वेलामि । 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरों मजतीवान्तरात्मा 

विष्वव्योहः स्थगयति कर्थ मन्दभाग्यः करोमि ॥ ३८ ॥ 
(इति मूच्छेति ॥) 

सीता--हेद्धी €द्धी । पुणोवि मुद्धो अजउत्तो । 

१. दारुणासि वासन्ति, दारुणासि | या एतेहृदयमर्मोद्वाठितशल्यसं- 

धट्टने! पुनःपुनरपि मां मन्दभागिनीमार्यपुरत्र च स्मरयसि | 
२. हा धिक् हा धिक् । पुनरपि मूढ आयैपुत्रः । 

निभः पद्मकोशसदशः मुग्धः सुन्द्रः प्रणामाज्लिः । मस्तकन्यस्तकरपुटादिप्रणामान्न- 
भूताशलिरित्यर्थ: । अथवा 'नामयत्यपि वा देव॑ प्रहभावयति ध्रुवम् । प्रहीभवति नी- 
चे हि परो नेच्यं विलोकयन् ॥ अतो वा नम उत्तीद यत्तं नामयति खयम् | वाचा नम 
इति श्रोच्य वपुषा मनसा च यत् ॥! इति भगवच्छान्नोक्तरीद्या प्रणाम: कोपोद्धतराम- 
हृद्यनमनहेतुभूतो 5जलिरिब्यर्थ: । उक्त च--“अज्नलि: परमा मुद्रा क्षिप्रं देवप्रसादिनी” 
इति । अत एव रामायणे-- तापराघस् हि ते नान्यत्पद्या म्यहं क्षमम् । अन्तरेणान्नर्लि 

ब्टा लक्ष्मणस्प् असादनात् ॥? इति। बद्धः घटितः ॥३७॥ दारुणेति। हृद्यमर्मेद्वा- 
टितशल्यस्य हृदयमर्मणि स्थितकीलाग्रस्य संघटने: संचलने: एतेः पुराकृत्तान्तकथनेः 
आयेपुत्न मां च समरयसि । मद्विषयकस्मरतिं आयपुत्र॒स्य जनयसीत्यर्थ: । या स्मरयत्ति 
सा सवं दारणेति पूर्वणान्वय: ॥ चण्डि कठिने जानकि जनकपुत्रि, नानुकम्पसे दयां 
न करोषि । जानकीत्युक्या परमदयाद्जनकराजपुत््यासवेदं निर्देयल नोचितमिति 
व्यज्यते । हा हेति । हाह्मशब्दो दुःखातिशयद्योतकः । हृदय स्फुटति दलूति । देह- 
बन्धः शरीरावयवानां संधि: । जातावेकलम् । ध्वंसते विशीर्णों भवति । जगव् लोक 
झन्यं असत्कल्पम् । अभावप्रतियोगीति यावत्। मन््ये जानामि । अविरला: अविच्छिन्ना: 

ज्वाला: यर्मरिनू कर्मणि तत्तथोक्तम् १अन्तः शरीरान्तः ज्वलामि । काष्ठवत् ज्वलामीति 
यावत् । विधुरः ज्ञानादिशन्यः सीदन् विशीर्णाभवन् अन्तरात्मा अन्धे अन्धयति 
लोकानिद्यन्धं तरिमिन्ू तमति मजति अवगाढं भवति । मोह मूच्छों विध्वकू परितः 
स्थगयति संछादयति । कथं करोमि कि करोमि । कि हृद्यस्फोटादि निवारयामि, उत्त 

खदागमनाथ लोकाननुनयामि, अथवा तान्निगृह्य लामानेध्यामि वेति भावः ॥ ३८ ॥ 
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वासन्ती--देव, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
सीता--अजउत्त, म॑ मन्दभाइणिं उद्देसिआ सअलजीवलोअमज्जञ- 

लिअजम्मलाहस्स दे वार वारं संसहदजीविअदाड़णो दशापरिणामों त्ति 
हा हृदग्हि । (इति मूच्छंति ॥ 

तमसा--वत्से, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । पुनस्ते पाणिस्पशों 
रामभद्ग॒स्य जीवनोपायः । 

वासरती--कथमद्यापि नोच्छूसिति । हा प्रियसखि सीते, कासि । 
संभावयात्मनो जीवितेश्वरम् । 

(सीता ससंभ्रममुपसत हृदि ललाटे च स्पृशति ।) 

वासन्ती--दिश्ला प्रत्यापत्रचेतनों रामभद्रः | 

राम,--- 

आहिम्पन्नमतमयेरिव प्रलेपै- 
रन्तवो बहिरपि वा शरीरधातून् । 

संस्पशेः पुनरपि जीवयन्नकस्मा- 
दानन्दादपरमिवादधाति मोहम् ॥ ३९ ॥ 

(सानन्दमुन्मीलिताक्ष एव )) सखि वासन्ति, दिल्ला वर्धेसे । 

१. आयेपुत्र, मां मन्दभागिनीमुद्धश्य सकझजीबलोकमाज्ञलिकजन्म- 
लाभस्य ते वार वारं संशयितजीवितदारुणो दृशापरिणाम इति हा हतार्मि | 

नम मिरीनकाननननकन4 नमाज >न-ननननामनन-नन-मन ५-++-++ जलन 

पुनरपि मूढो मूच्छित: ॥ वार वारं पदे पदे संशयितजीवितः संशयितं संशयविषयय 
जीवित यारसिस्तथोक्त:। मरणपर्यवसायीति भाव:। अत एव दारुण: क्रूर: दशापरिणामः 
दशापरिपाकः ॥ हा प्रियसखीति । जीवितेश्वरं प्राणनार्थ राम॑ संभावय संभा- 
वितं कुर। रामसंभवं परिदरस्वेद्र्थ: ॥ हृदि ललाटे च खूशति ।इदं च लोके 5नुभवसि- 

द्वम् ॥ दिश्येति | दिश्वेद्यानन्दे । अलापन्ना पुनरागता चेतना ग्रज्ञा यस्म स त- 
थोक्त:॥आहलिम्पन्निति। अम्तमयर: अमृतखरूप: । विन्मयमित्यादाविव खार्थिको 
मयद्रप्रद्यय: । प्रकृशे लेप: येस्ते । लेपसाधनद्व॒व्येः अन्तर्वा बहिरपि वा अन््तर्वहिश्र 
दरीरं धातूंत्। नाडीश्व अन्तर्नांडी: बहि: शरीरमिति विवेक: । आलिम्पन्निव। सर्वाज्ीणः 
लेपनकर्तेति संभावनीय: । जीवयनू प्राणग्रतिशहेतुभूतः अकस्मात् निषँंतुकः संस्पर्श: 
पुनरपि आनन्दात् आनन्दमुत्पाद्ापरं मोइं दुःखहेतुपूर्वकमूच्छातिरिक्तमूच्छामू , आ- 
नन्दादिति स्वच्लोपे पश्चमी । यद्वा आनन्दादिति हेती पश्चमी । तथा च दुःखजन्यपूर्व- 
मूच्छातिरिक्ताम्। आनन्दहेतुकां मूच्छांमाद्धतीव उत्पादयतीव । अन्ये तु परो न भव- 
तीत्यपर; । अनन्य इल्यर्थ: । आनन्दादपरं मोह आनन्दात्मकमूच्छामिद्याहु: ॥२९॥ 



। तृतीयोडड़ू | ९१ 

वासन्ती--कथमिव । 

राम/---सखि, किमन्यत् । पुनरपि प्राप्ता जानकी । 
वासन्ती--भवि देव. रामभद्र, के सा । 

राध+---(सशेसखममिनीय 0) पहय नन्वियं पुरत एवं। 
वासन्ती--अग्रि देव रामभद्र, किमिति मभच्छेददारुणेरतिप्रलपैः 

“प्रियसखीविपत्तिदु:खदसवामपि मां पुनःपुनभेन्द्भाग्यां दृहसि | 

सीता--ओसरिदु इच्छम्मि । एसो उण चिरप्पणअसंभारतसोम्मसी- 
अलेण अज्उत्तप्फरिसेण दीहदारुणंवि झत्ति संदाव उल्लाहअन्तेण वज्ञ- 

लेहोवणद्वो विभ परिअद्भवावारों आसंजिओ विअ में अग्गहत्थो । 

राम/--सखि, कुतः प्रलापाः | 
गृहीतो यः पूर्व परिणयविधों कंकृणधर: 

सुधासूतेः पादेरस्तशिशिरेयेः परिचितः । 

सीता--अजउत्त, सो एव दार्णिसि तुमम् । 

१. अपसर्तुमिच्छामि | एप पुनः चिरप्रणयसंभारसोम्यशीतलेन आर्यपुत्र- 
स्पर्शन दीपदारुणमपरि झटिति संतापं उछाघयता वज्जलेपोपनद्ध इब पर्यस्त- 
व्यापार आसज्ञित इब मेअ्ग्रहस्तः । 

२. आय॑पुत्र, स एवंदानीमसि त्वम्। 

सानन्दमुन्मीलिताक्ष एव उन््मीलिते यक्तमुकुलीभावे अक्षिणी यस्थ तथोक्तः ।अत्र हृदि 

ललाटे चेल्यादिना इशथोपाय।नुसरणात्मकाक्षेप उक्तः ॥ अयीति । मर्मच्छेदवर्त् 
हृदयाद्वथवक्षतिवत् दारुणै: दुःसहै: प्रछापेः अनर्थकवचोमिः दृहसीत्यत्रान्वयः । 
प्रियसख्या: सीताया: विपत्त्या विपदा यहुःख तेन दग्धां भस्मीक्रियमाणाम् ॥ 
अपसतुमिति । विरस्प॒बहुकालरूढस्य प्रणयस्त॒लेहस्य संभारेण अतिशयेन 
हेतुना सोम्यः आह्दकरः शीतल: शीतश्व॒ तथाविधेन । दीधश्वासो दारुणश्रेति 
विग्रह: । खजन्नकुब्जादिवत् समासः । तथाविधं संतापं झटठिति उल्लाघयता लघूकुवता 

आयपुत्रस्पर्शेन वज़लेपेन उपनद्ध इव घटित इत्र पर्यस्तव्यापार: । निष्पन्द इल्यर्थः।मे 
अग्रहस्त: आसजञ्जित इव लप्म इव। प्रसापेरिति वासन्तीवाक्यस्थोत्तमाह--सखि, कुतः 
प्रलापा:' इति | ग्रहीत इति । यः परिणयविधों विवाहविधो केकणथरः शृ- 
हीतः यः करः सुधाया अम्ृतस्थ सूतिरुत्पत्ति: यस्मात्तय चन्द्रस्त अम्रतशिक्षिरः 
सुधाशीतलै: पादैः किरणेः परिचित: संदिल४: । उक्तविशेषणसाम्यादाह--आयेपुत्र, 

स एवेदानीं खमतति' इति। यः करः कंकणधरो गृहीतः यः सुधासूतेः पादेः परिचितः 
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राग्र; 
स एवार्य तस्वास्तदितरकरोपम्यसुभगो 

मया लब्धः पाणिलेलितलवलीकन्दलनिभः || 9० ॥ 
(इति शद्याति ।) 

सीता--हंद्धी हद्मी । अजउत्तप्फरिससोहिदाए पमादो में संवुत्तो। 
राम/--सखि वासन्ति, आनन्दमीलितः प्रियास्पशैसाध्वसेन पर- 

वानस्मि | तत्त्वमपि धारयेमाम् । 
वासन्ती--कष्टमुन्माद एवं । 

(सीता ससंश्रम॑ हस्तमाक्षिप्यापसर्पति ।) 

राम; 

करपलवः स तस्याः सहसेव जड़ो जडावरिभ्रष्ट: । 
परिकम्पिनः प्रकम्पी करान्मम खिच्तः खिद्यन् ॥ ४१ ॥ 

सीता-हैद्धी हद्दी । अजबि अणुबद्धबहुअधुम्मन्तवेअ्णं ण 
संठावेमि अत्ताणम् । 

तपसा--(सलेहकोतुकस्सितं निर्व्य ।) 

सखेदरोमाश्वितकम्पिताड़ी 
जाता प्रियस्पशसुखेन वत्सा । 

१. हा धिकू हा पिकू । आयपुत्रस्थशमोहितायाः प्रमादों मे संवृत्तः । 
२, हा धिक् हा घिक् । अधाप्यनुबद्धबहुघृणेमानवेद्न न संस्थायया- 

म्यात्मानम् | 

स एवं लमिदानीमित्यर्थ: । उभयत्रापि परिणयविधों कंकणपरल लावण्यसंदिलश्लरू 
पठुधासूतिकिरणपरिचितलं चावशिश्मिति कला सीतावाक्य॑ प्रवृत्तमू । राम आह--- 

स॒ एवायमिति । ललितेन सुकुमारेण लबलीकन्दलेन लव॒लीनामकलताडुरेग निभ: 
सदृशः तद्तिरकरेण गृहीतान्यकरेण औपम्येन साहइ्येन सुभगः मनोज्ञः । सव्यकरसा- 
हृश्यं दक्षिणकरस्र तथा दक्षिणकरसाहरय सव्यकरस्येति भावः । तस्थाः स एवं पाणि: 
मया लब्धः ॥ ४० ॥ गृह्मति ग्रहणमभिनयति॥ प्रमाद: अनवधानम्॥ प्रियास्पशस/ध्व- 

सेन प्रियाया: सीतायाः स्पर्शन, यत् साध्व् शज्ञारंज भय॑ं तेन परवान परवशः ॥ 
उन्मादः चित्तविश्रमः ॥ इस्तमाक्षिप्य रामहस्तं निरय ॥ करपलव इति । 
ग्रकम्पी चंचल: खियन स्वेद्वान् तस्थाः सः करपह्नवः परिकम्पिनः चश्चलातू जे 

डात् मम करात् अनवधानतो जडात्मनः मम करातू सहया परिश्र४्टः परिच्युतो$भ- 
वतू ॥ ४१ ॥ अनुबद्धा उतपन्ना बही धूर्णमाना उद्नच्छन्ती बेदना यस्थ तमात्मानं 



, तृतीयोडडू:। ९३ 

मरुन्नवाम्भ:परिधूतसिक्ता 
कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव ॥ ४२ ॥ 

सीता---(खगतम्)) अवसेन एदेण अत्ताणएण सज्ाविदक्नि 
भअवदीए तमसाये | किंत्ति किल एसा मण्णिस्सदि एसो परिच्चाओ 
एसो अहिसन्ञोत्ति | 

राम+--सर्वतो&वलोक्य )) हा, कथ्थ नास््येव | नन््वकरुणे वेंदेहि। 
सीता--अकरुणंझ्लि जा एवं विहं तुम पेक्सन्दी एवं जीवेमि । 
राम;--कासि प्रिये | देवि, प्रसीद प्रसीद । न मामेवंविध 

परित्यक्तुमहोति । 
सीता--जयि अजउत्त, विप्पदीव॑ विअ । 
वासन्ती-- देव, प्रसीद प्रसीद । खेनेव लोकोत्तरेण बेर्येण संस्तम्भ- 

यातिभूमिं गतमात्मानम् । कुत्र मे प्रियसखी । 
राम/--व्यक्तं नास्त्येव | कथमन्यथा वासन्त्यपि न पर्येत्। अपि 

खड़ खम् एव स्यात् | न चास्मि सुप्तः | कुतों रामस्य निद्रा । सवे- 

१. अवशेनेतेनात्मना लजापितास्मि भगवत्या तमसया । किमिति किलेषा 
मेस्यत एप परित्याग एषो5भिषड्ग इति। अर 
. २. अकरणारिम येवंविध॑ त्वां पश्यन्त्येव जीवामि | 

३. अयि आयुपुत्र, विग्रतीपमिव | 

न संस्थापयामि न स्थिरं करोमि ॥४२॥ कर्थ नास्त्येव नास्त्येवेति व्यक्तम् । स्फुटमियर्थ: । 
कथमन्यथा वासन्ती न पर्येत् । अन्यथा सीताया असितत्वे वासन्ती क्थं कर्माद्वेतो: 

न परयेत् । खस्म श्रान्तिशड्या वनदेवताया: ग्रमितिग्रकर्ष विभाव्य वासन्तीत्युक्तम्। 
एवं योग्यानुपलम्भेन सीताया नास्तिल्ं निश्वित्य पूर्वोक्तस्पशनस्थ श्रमरुपत्व॑ मीमां- 
सते ॥ अपि खलु खप्न एष स्थात्। एप सीतास्पशे: खप्नः स्थात् । खाप्रिककज्ञानविषय 
स्थादिति संभावना । यद्वा एप सीतास्पशे: खप्च: खात्खप्रावस्थोत्पादितः किमु । 
खप्ावस्थायां हि 'संध्ये सश्राह हि' इति सूत्रप्रामाण्यात् । तत्पुरुषानुभाव्यतत्तत्पदार्थ 

सृष्टि: परमात्मकतृकाश्युपगम्यते । विस्तरस्तृत्तरमीमांसायां द्रश्व्यः । खप्र॑ प्रति सुप्ते 

कारणलादाइ--न चारिम सुप्त इति | तदुपपादयति---कुतो रामस्थ निद्रेति । 'अनिद्रः स- 
ततं रामः” इति सीतावियोगे रामस्य निद्रा नासतीति प्रसिद्धमेवेति नतृपपत्तिरेति भाव: । 
पर्यवसितमाह--सर्वैश्ेत्यादिना । मम वासन्त्याथानुपलम्भान्निद्राया अभावेन खप्नानुप- 
पत्तेश्व सर्वप्रकारेणापि सीतास्पशेनं भ्रमरूपमिति भाव: । विप्रलम्भ: श्रम: । भगवा- 
निद्यनतिल्डूनीयलप्रयुक्तपूज्यताख्यापनार्थम् । अनुबधालनुसरति ॥ दारुणया कंठि- 
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थापि स एवेष भगवाननेकवारपरिकल्पितो विप्रलुम्भ: पुनः पुनरनुब- 
प्नाति माम् । ह 

सीता--मए एव दारुणाए विप्पलद्वों अजउत्तो । 
वासन्ती--देव, पह्य पह्य । 

पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः काष्णीयसो5्य॑ रथ- 
से चेते पुरतः पिशाचवदनाः कड्भलालशेषाः खरा: । 

ख़द्डच्छिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वह- 
्न्तव्योप्रतविद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थादरिः ॥ ४३ ॥ 

सीता--(२भयम् ) अजउत्त, तादो वावादीअदि । ता परित्ताहि 
परित्ताहि । अहं वि अवहरिजामि । 

राम;-- (सवेगमुत्थाय )) आः पाप तातप्राणसीतापहारिन् लड्ढापते, 
कक यास्यसि । 

वासन्ती---अबि देव राक्षसकुलप्रल्यधूमकेतो, किमद्यापि ते मन्यु- 

विषयः । ५" 

सीता--अम्हहे, उब्भत्तम्हि । 
कली कर 

१. -. . . दारुणया विग्रलब्ध आर्यपुत्रः | 
२. आर्यपुत्र, तातो व्यापायते । तस्मात्यरित्रायस्व परित्रायस्व | अहम- 

प्यपहिये । 
३. अहो, उद्धान्तास्मि। 

नया । विप्रलब्ध: वश्चितः। आन्त इति वा ॥ पौलस्त्यस्येति । अय॑ ह- 
इयमान: । उद्देयसमर्पकमिदम् । कृष्णायसविक्वारः काष्णोयरा: । लोहमय इल्यर्थ:। 
जटायुषा विघटितः प्रध्वंत्तित: । पौलस्त्यस्थ रावणस्य रथः स्यन्द्नमू । विधेयस्मप- 
कमिदम् । एते पुरतः पुरोवर्तमानाः कड्डालशेषाः शरीरास्थिहपशिशंशा: । ते पिशा- 
चवदना: खरा: रावणस्वन्दनीया: पिशाचमुखा: रासभा: खज्नेन छिन्ना कृत्ता च सा 
जटायुपक्षतिश्रेति समानाधिकरणसमासः । इतः अत्र । पक्षतिः पक्षमूलम् । अन्त- 
व्याशता अन्तश्रवन्ती विद्युत्तडियस्म तथोक्त: | अनेन दृश्ान्तेन रावणस्पर्शवशदोषो 
नासीति सूचितम् | अरिः रावण: । यां खमभ्युद्स्थादभ्युद्तवान् । इत इत्यस्मादे- 
शादिति वा ॥ ४३ ॥ आः पापेत्यादि । अन्न रोषसंभ्रमवचनरूप॑ तोटक॑ नाम सं- 
ध्यज्ञमुक्तम् ॥ प्रलयधूमकेती प्रलयसूचकधूमकेतुनामकग्रहसद्शेति भावसंबुद्धिः । 
यद्वा राक्षसकुलस् प्रलये धूमकेतुरप्नि: । राक्षसकुलदाहे प्रलयाप्रिसद्शेद्यर्थ: । मन्यु- 
विषय: क्रोधविषयः ॥ अन्य एवं पूर्वसीतावियोगाद्विलक्षण एवं विपयेयः सीतावियोग- 



ृताबाब्डः | ह2/+ र५ 
रॉमः--अन्य एवायमधुना विपयेयो बतेते । १५ (५०, 00 

। 3. ७. 5. उपायानां भावादविरलूविनोदव्यतिकरे- है (025 
विमदृवीराणां जनितजगदत्यद्भुतरसः | कई 

विय्रोगो मुग्धाक्ष्यः स ख़ रिपुधातावधिरमू- 
त्कटुस्तृष्णी सह्यो निरवधिरयं तु प्रविकयः ॥ 9४ ॥ 

सीता--बहुमाणिदम्हि पुब्रविरहे | णिरवधित्ति हा हृदग्हि | 
राम।--कष्ट॑ भोः | 

व्यथे यत्र कपीर्द्रसख्यमपि में वीये हरीणां वृथा 
प्रज्ञा जाम्बव॑तो-न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि । 

मांगे यत्र न विश्वकमेतनयः कतु नलोडपि क्षमः 
सोमित्रेरपि पत्रिणामविषये तत्र श्रिये कासि मे || 9५ ॥ 

ब>-- कक मम बम» जय ० कब बलि; 

१, बहुमानितारिम पूर्वविरहे । निरवधिरिति हा हतास्मि । 

रूपविपर्यास: । वैलक्षण्यमेवाइ--उपायानामिति । उपायानां सेनासंनाइसेतु - 
बन्धादिसाधनानां भावात्सत्त्वादविरला: संतताः विनोदानां दुःखविस्मरणहेतूरना 

व्यतिकरा: २ पन््धा येपु तथोक्ता: तथाविषे: वीराणां सुग्रीवप्रशतीनां विमदें: परस्प- 
रसंप्रहारेजैनिए,. उत्पादितः जगतामत्यद्भ तरसो वीर॒रसमयरसो येनेति तथोक्तः । 
वीर॒रसादद्वुतरसस्योतत्तिरिति रसविदः । तदुक्तमू--हास्रो भवति खज्ञारात्करुणो 
रोदकर्मण: । अद्भतश्न॒ तथा वीराद्वरीमत्साच भयानक: ॥' इति । मुग्षे सुन्दरे अक्षिणी 
यस्त्रा इति बहुब्रीहि: । 'न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचने । तेन लां नानय- 

ल्याशु शचीमिव पुरंद्र: ॥ इत्युक्तमू । स वियोग: पूर्वकालिकविरहः । रिपुत्रातावधि- 
रभूद्ावणसंहारपर्यन्तो 5भूत् । कहः क्रूर: । तृष्णीं सत्य: उपायायभावात् जोष॑भावेन 
सह्यः । अये तु ग्रविलयः इदानीतनवियोग: । पुनदशनाभावाभिप्रायेण वियोगस्य प्रलय- 
बोक्ति: । निरवधियोवज्जीवभावीत्यर्थ: ॥४४॥ बहुमानितासिमि पूर्वविरहहेतुकबहुमानव- 
व्यस्मि। रिपुघातावधिरिति रावणसंद्वारख तन्मूलकत्वोक्तेरिति भाव: । न ल्द॒र्थ मया 
कृतम” इति हि पूर्व रामेणोक्तमू । निरवधिरिति हा हतारिम । अस्य वियोगस्य निरव- 
घिल्ोक्ते: प्तद्याशा छिन्नेति भाव: ॥ व्यर्थमिति । यत्र प्रदेशे कपीद्धसख्यं सुप्रीवभ- 

त्रम् । इदमुपलक्षणं सुग्रीवापेक्षयोपसजनलस्थापि । तदुक्ते रामायणे--लोकनाथ: 
पुरा भूत्वा सुप्रीव॑ नाथमिच्छति” इति, 'स रामो वानरेद्रत प्रसादमभिकाहुते' इति 
थे। व्यर्थ निरर्थकम् । हरीणां वानराणां वीर्य पराक्रम: । यत्र दथा निष्भयोजकः । 

जाम्बवतः प्रज्ञा युक्तायुक्तकुशलता यत्र न सा्थिकेलध्याहरः । वायोः पुत्रस्य हनू- 
मतः गतिरपि न सार्थिका। मार्ग सेतुम् । न क्षमः न योग्यः । सौसित्रेरपि लक्ष्मणस्थ । 
अपिशब्दातू खख्र । पत्रिणां बाणानामविषये अगोचरे तत्र तथाविधे क करिनन््देशे 
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सीता--बहुमाणिदम्हि पुश्विरदे । 
राम;--सखि वासन्ति, दुःखायेव सुहृदामिदानीं रामदशेनभ्। कि- 

यचिरं त्वां रोदयिष्यामि | तपनुजानीहि मां गमनायव । 

सीता---ेद्वेगमोइं तमसामाश्लिष्य ) हो भअवदि तमसे, गच्छदि 
दार्णि अज्उत्तो । कि करिस्सम् । (इति मूच्छेति.।) 

तमसा--वत्से जानकि, समाश्रसिहि समाश्वसिह्दि | विधिस्तवानु- 
कूलो भरिष्यति । तदायुष्मतोः . कुशलवयोवेषेद्धिमझ्लानि संपादयितु 
भागीरथीपदान्तिकमेव गच्छाव: । हा 

सीता--मअवदि, पसीद । खणगमेत्तं वि दुललहदंसर्ण पेक्खामि । 
रामः--अस्ति चेदानीमश्रमेघसहधर्मचारिणी में । 
सीता--(सक्षेपन् ) अजउत्त, का | 
वासन्ती--परिणीतमपि किम । 
रामः --नहि नहि । हिरण्मयी सीताग्रतिकृतिः | 

१. बहुमानितास्मि पृवेविरहे । 
२. हा भगवति तमसे, गच्छतीदानीमार्यपुत्रः । किं करोमि । 
३. भगवति, ग्रसीद । क्षणमात्रमषि दुलभदशनं पश्यामि | 
४ आयेपुत्र, का । 

असि भवसि ॥४५॥ सुहृदां मिन्राणां रामद्शनं दुःखायव दुःखफलदमेव । रोदयिध्यामि . 
रुदन्ती करोमि । अनुजानीहि अनुमर्ति कुर॥ वर्षद्धिमज्ञलानि द्वादशवषेपूर्तिमज्ञ लानि 

देवतापूजादीनि शुभानि । आयुष्मतो: कुशलवयो: कुशलवोदशेन संपादयितुमुत्पाद- 
यितुम् । भागीरथ्याः संबन्धदोतनायेयमुक्ति: ॥ अश्वमेषस्य संहधर्मचारिणीति विश्रद्द: । 
दम्पत्यो: सहाधिकारत्वात् । अश्वमेघरूपितकतृंकत्ववती जायास्तीति भावः ॥ साक्षे- 
प्म्। आक्षेपश्वोदनं तेन सह वरतेत इत्यर्थ: । क्रियाविशेषणम्। आरयेपुत्रका । सह धर्म चारि- 
णीति शेषः ॥ परिणीतमपि । भावे क्त: | परिणयो5पि किमिति काका योजनीयम् । 
सीतापरित्यागानन्तरं न केवल शरीरधारणं किंतु परिणयो5पि जात; किमिति समु- 
बयार्थ: | सीतावियोगे रामस्य शरीरधारणमाश्चर्यम्रिति प्रसिद्धमू । तदुक्त हनूमता--- 

<ुघ्करं कृतवान्रामो हीनो यदनया प्रभुः। धारयद्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति॥” 
इति, <दुष्करं कुरुते रामो य इमां मत्तकाशिनीमू । विना सीतां मह्दाबाहुमुहूतेमपि 
जीवति ॥' इति च ॥ नहि नहि । परिणयप्रसक्तिरप्यनिशेति द्विरक्तया व्यज्यते ॥ इदा- 
नीमसि त्वम् । “खापहेतुरनुपाश्रितो5न्यया हत्युक्तरीलआ एकदारत्रतत्व॑ तवेदानीमेव 
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सीता--(सोच्चासात्म ) अज्जउत्त, दार्णि सि तुममर् | अम्हहे, उ- 
क्खाइदं दाणिं मे परिचाअसछं अज्उत्तेण । 

रामः--ततापि तावद्वाष्पदिग्ध॑ चक्षुिनोद्यामि । 
सीता--भण्णा ख़ु सा जा एबं अजउत्तेण बहुमण्णीअदि | जा एबं 

अज्उत्तं विणोदयन्दी आसाबन्धणं खु जादा जीअलोअस्स | 

तमसा--(धस्मितल्षेह्ई परिष्वज्य ) अब वत्से, एवमात्मा स्तूयते | 
सीता--(सल्जम् ) पेरिहसिदम्हि भअवदीए । ॥॒ 
वासन्ती--महानयं व्यतिकरोस्मार्क प्रसाद: | गमन॑ प्रति यथा 

कार्यहानिन भवति तथा कार्यम् । 
राम+---वर्थास्तु । 

सीता--पेंडिऊला दार्णि मे वासन्दी संवुत्ता | 

१, आर्यपुत्र, इदानीमसि त्वम् । अहो, उत्खातितमिदानीं मे परित्यागशल्य- 
मार्यपुत्रेण । 

२. धन्या खलु सा येवमार्यपुत्रेण बहुमन्यते । यैवमार्यपुत्र विनोद्यन्त्याशा- 
बन्धनं खलु जाता जीवलोकस्य । 

३. परिहसितारिम भगव॒त्या । 
४. प्रतिकूलेदानी मे वासन्ती संबृत्ता । 

प्रकटितमिति भाव: । परित्याग एवं शल्य परित्यागशल्यम् । निष्कारणपरियागल 
प्रद्यवायहेतुलप्रयुक्तदुःख जनकखाच्छल्यलरूपणम् । ननु वात्तवदोषाभावे5पि दोष- 
वत्ता वृथारूपमिद्यभिशस्तिमतां परित्यागो पर्मशान्नसिद्ध इति चेन्मेवम् । अभ्मिप्रवे- 
शादिना मिथ्याभिशस्तेरनवकाशात् । उत्खातितमुद्भधतम् ॥ ततन्नापि हिरण्मयीतीताप्र- 

तिकृती बाष्पदिग्धमन्नणा लिप्तमू । विनोदयामि विस्मृतदु:ख करोमि। एवं च सीता- 

प्रतिकृते रश्वमे घसहंधमेचारिणीलमानुषज्ञिकम् । मुख्य तु चक्षुविंनोदनमिति सूचितम् । 
यैवं बहुमन्यते चक्ल॒विंनोदहेतुल्लप्रयुक्तनहुमानविषयीक्रियते सा ग्रतिक्ृतिर्धन्या बैव- 
मार्यपुत्रं विनोदयन्ती विस्मृतदुःखं कुबैन्ती जीवलोकस्याशाबन्धनं रामजीवनश्रत्या- 
शाहेतुलात्खखबिषयकाशाहेतुजीता सा पन्येत्यन्वय: ॥ परिष्वज्य/लिज्ञय । एवं 'घन्या 
खल स्रा” इत्यादिपूर्वोक्तरीद्या आत्मा,स्तूयते सुतिविषयीक्रियते । ल्रयेति शेत्ः 
भग्मरुवल्या । तमसयेत्यर्थ: ॥ भय व्यतिकर: एप समागमः । अस्ताक॑ महाताद: । 
अर्पद्विषयानुप्रहप्रयोजित इत्यर्थ: । यथा येन प्रकारेण कार्यस्य कर्त्यल्ल हानिजोंपो 
न भवति तथा तेन ग्रकारेण गमन॑ प्रति गर्ननोद्रेशेन कार्य यज्नः कर्तव्यः ॥ इदानीं 
वासन्ती में अ्रतिकूलानिष्टकारिणी संइतता जाता। रामगमन प्रत्मनुन्ञाकरणादिति भाव: ऐ 

उ० रा० ९ 

जल भा 
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तमसा--वत्से, एहि गच्छावः । 
सीता--एबे करम्ह । 
तमसा--कर्थ वा गम्यते । यस्यास्तव 

प्रत्युप्त्यव दयिते तृष्णादीधेस्य चक्षुप: । 

ममच्छेदोपमैयेत्रे: संनिकर्षो निरुच्यते ॥ 9६ ॥ 

सीता--णमो सुकिदपुण्णजणदंसणिजाणं अजउत्तचरूणकमलाणम् | 
(इति मूच्छ॑ति ।) 

तमसा--वत्से, समाश्रत्तिहि । ' 

सीता--(आश्वत्न ) केचिरं वा मेहान्तरेण न पुण्णचन्ददंसणम् । 

१, एवं करिष्यावः | 

२, नमः सुकृतपुण्यजनदरशनीयाभ्यामार्यपुत्रचरणकमलश/भ्याम् 

३. कियबिरं वा मेघान्तरेण न पूर्णचन्द्रदर्शनम् । 

श॒व॑ कुर्व: । गच्छाव इत्यर्थ:॥ यस्यास्तव । प्रत्युप्तस्येवेति । तृष्णया अ- 
चलोकनस्पृहया दीधस्य आयतस्थ । दयिते रामे प्रत्युप्तस्येव स्थितस्य कीलितस्येव 
स्थितस्य यस्यास्तव चक्षुओ नेत्रस्य संनिकर्ष: दयिते संबन्धः । मर्मच्छेदोपमेहंदयादि- 
अदेशक्ृन्तनसहरीर्यल्रनिरद्धयते निवर्यते । तथाविधया ल्या कर्थ गम्यत इति पूर्वे- 
जान्वय: । तृष्णादीपस्येत्युक्तया दयिते ग्रत्युप्तस्येवेति दयितपदविवक्षितरामस्थाग्रत- 
साह्श्य व्यज्यते ॥ ४६ ॥ नम इति। प्राइृते चतुर्थास्थाने षरष्टीद्विवचनस्थ बहु- 
चचनलम् । सुक्ृतानि पुण्यानि येस्ते सुकृतपुण्या: । सुकृतपुण्याश्व ते जनाश्रेति विशग्रहे 

कर्मघारय: । तथाविषे: दशनी याभ्यां सेवितुं शक्याभ्याम् । न तु मादशपापक्षजनदरोना- 

इभ्यामित्यर्थ: । "न ते मनुष्या देवार्ते ये चारुशुभकुण्डलम” इत्यादि दशरथोक्तरीदया 
पुष्यकृदशनी यल्ल॑ रामचरणयोरिति भाव: । 'ममेव दुष्कृतं किंचिन्महृदस्ति न संशयः 

इत्युक्तरीद्या खस्या: पापकृत्त्वमिति तात्पयम् । अन्न सुष्ठु झृत थस्ते सुकृताः । तथा- 
विधाश्व ते पुण्यजना राक्षसाश्रेति ते विभीषणादय: इति कश्चित् । उक्तरीद्याश्रयणे 
कृतस्थापि संग्रह इति विक् । इति मूच्छति मूच्छामभिनयति ॥ कियचिरं मेघान्तरे- 
ण॒पूर्णचन्द्रदर्शनं मेवमध्ये पूर्ण चन्द्र दर्शनम् ॥ “वीरश्शज्ञारयोरेकः प्रधान यत्र वर्ष्यते' 
इत्यात्सर्गिकस श्यज्ञारवीरान्यतरप्राधान्यस्थ वीरःख़ारो प्रायिकाविद्यपवादे5पि करुण- 
रसप्राधान्यकरुणे मानाभावः । रसान्तराणां सल्वात् । नद्यत्र विनिगमकमसि येन 

सऊरुणरसस्थ ग्राधान्यमुपपयते । किंच करुणस्थ दुःखात्मकेत्वेव रसल नासखि । येन रस- 
अधाननाटके तस्थोक्तिसंभवः स्थादिति शट्टां कविस्तमसावाक्यव्याजेन परिदरति ॥ 



; तृतीयो5डू: । ९९. 

तमसा--अहो संविधानकम् । 
एको- रसः करुण एवं निमित्तभेदा- 

द्विन्रः प्रथकप्रथगिव श्रयते विवतोन् । 
आवतेबुद्दुद्तरज्ञमयान्विकारा- 

नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् || 9७ | 
राम।--विमानराज, इत इतः । 

(सर्वे उत्तिठ्ठन्ति ॥) 

अहो संविधानकमिति । अपूर्वरूपकनिमोर्ण विस्मयनीयमित्यर्थ: । एक 
इति । रखते खाद्यत इति रंसः काव्यानुशीलिनाभ्यासवशविश्वदीभूतव गैनीयतन्मयी 
भवनयोग्यसामाजिकमनो मुकुरभाव्यमानतया निर्भरानन्द्संविद्ृप: । करुणगः इश्जनवि- 

योगजन्यदुःखातिशयः । एक एवं सन्नपि निमित्तभेदात् व्यज्ञकविभावादिविच्छित्तिवि 

शेषाद्विन्न: विलक्षण:। प्रथकुप्रथग्विवर्तान् परस्परविलक्षणशवज्ञारादात्मना परिणामान्। 

व्यव्यस्तपरिणामः स्पाद्विवर्त:” इति कपिल: । श्रयते भजते । एकस्थानेकथा विकारमात्रे 
इृशन्तमाह--आवर्तेति । आवतेः जलस्थ भ्रमः, बुद्ग॒ुद: कुछालछाकारजल- 
संस्थानविशेष:, तरहज्नः भन्न:, एतद्रपान्विकारान् । अवस्थान्तराणीद्यर्थ:। तत्समस्तमा- 
बतोंदिकं सब सलिलमेव जलमेव । तरज्ञादीनां जलविवतंल्ाभावाद्विकारमात्रे दशन्तार्थ 

कमिदम् । अत एवं विवर्तानित्युक्तिः | इदमत्र कवेमतमू--यद्यपि “रज्ञार एक एक 

रस इति शज्ञारप्रकाशकारादिमतम् , तथापि प्राचुयद्रागिविरागिसाधारण्यात्करण एक एव 

रसः | अन्ये तु तद्विक्षतय:” इति । कष्णस्थानुकार्य रामादो दुःखरूपत्वे5पि सहृदयमा- 

न्दात्मना परिणमतीत्युक्तरीदया सामाजिके आनन्दरूपतमेव । तहिं भावकानां कह- 
(मर अभ्रुधाराविभावः कथमिति चेदत्राहु:--संभोगसमये ख्लीगामघ- 
दंशनादो ऋृत्रिमदुःखानुभवसीत्कारवदत्राप्युपपत्ति: । सुखे5पि दुःखवदुपचार: कुट- 
पति तहलक्षणात् । ययस्य सहजदुःखात्मकलं स्थात्, न को5पि सामाजिकत्ततन्न प्रवर्तेत 
तश्व करुणेकरसानां रामायणादी नामुच्छेद्प्रसह्: स्थात्। तस्माद्रसान्तरवत्करुणस्थाप्या- 

+न्दात्मकल्मेवेति । एवं च रसान्तरापेक्षया प्रक्ृतिलमेव करुणस्थ ग्राधान्ये विनिगम कं 
उज्ञारवीरयो: प्रायिकत्वोक्तेस्दभावे अस्येवोचितत्वादिति । यद्वा एको रसः रसश- 

ब्दवाच्य: । अन्न ओदनं पचति” 'अश् सूत्रस्य पटो वातव्य:? इत्यादाविव भाविनी इत्ति- 
माश्रिद्य रसशब्दप्रयोगः । एवम् 'पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः” इत्यत्रापि बो- 

ध्यम् । करुण: अनुकार्यरामादिगतेश्जनवियोगजन्यदुःखातिशय: । एक एवं सन्नपि 

निमित्तभेदात्सखिल्पतिल्रपत्नीखादुपधिभेदाद्धिन्रः विलक्षण इब प्रथवक्प्रथग्विवर्तान् 

श्रयते । वासन्तीसीतारामप्रमृतिषु परस्परविलक्षणावस्थाविशेषान्भजति । अन्न बिवर्त- 

शब्दों विकारमात्रपरः । एवं दृशन्तसामज्ञस्यमुपपयते । शेष॑ पूर्ववत् । अस्मिन् पक्षे 
रतान्तरसत्वे करुणरसप्राधान्य तृक्तयुक्तया अन्थाहृहि:ः समर्थनीयम । तथाचैता- 
इृशकरुणरसप्रधानलादपूर्वो$यं॑ कथासंनिवेश इति पूर्वणान्वयः ॥ ४७ ॥ तमसा& 
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तमसावासन्त्यौ---(सीतारामी अ्रति ) 

अवनिरमरसिन्धुः साधेमस्मद्विधामिः 
स॒ च कुलपतिरायरहन्दसां यः प्रयोक्ता । 

स च मुनिरनुयातारुन्धतीको वसिष्ठ- 

स्तव वितरतु भद्ग भूयसे मड़्लाय ॥ ४८ ॥ 
(इति निष्कान्ताः सर्वे ।) 

तृतीयो5ड्ड) । 

वासन्त्यों सीतारामो प्रति यथासंख्यं प्रति उहिय । अवनिरिति। अवनिभूमिः । 
अमरसिन्धुः गज्ञा । अस्मद्विधाभिः । तमसापक्षे मुरलागोदावरीप्रभतिभिरित्यर्थ: । 
वासन्तीपक्षे अन्याभिर्देवतामिः सहेत्यर्थ: | यरठन्दसां प्रयोक्ता वेदानां प्रवक्ता आय: 
कुलपति: स॒ च सूर्यश्ब । मुनिर्ममनशीलः सः प्रसिद्धः | अनुयातानुगता अरुन्धती य- 
मिति विग्नहे द्विती याबहुत्रीहि: । 'शेषाद्विभाषा? इति कप् । “न कपि” इति हखग्रतिषेध: । 
तथाविधो वसिष्ठ: | तव भूयसे प्रचुराय मज्ञलाय भद्रं मड्नलं वितरतु तदातु । अन्न ग- 
भेबीजस्थ ऋषिश्रेयोवितरणरूपस्पोद्धेदनादाक्षेपो नाम संध्यज्नमुक्त भवति । यदत्रोच्छू- 
द्वलं किंचित्कविनानेन बध्यते । निरड्डुशतया तत्तु समाधेयं मनीषिभि: ॥ भावस्थ 
तु गभीरलात्स कश्चिदिह कथ्यते | कोशव्याकरणे प्रायेणोच्यते ग्रन्थगोरवात् ॥ ४८ ॥? 

वाधूलवंशजनुषों भूसारनिवासराघवार्यस्य । 
उत्तररामचरित्रव्याख्यायामवसितस्तृ तीयो 5डूः ॥ 

इति श्रीवाधूलवी रराघवविरचितायां भवभूतिभावतल- 
् डर .ामि . 55 मिुत्तररामेचीरेतव्यार किक रे 4 आप लमध्यियिमुत्तररामेचीरेतव्याख्यायां 

तृतीयोऊड्डः । 



चतुर्थोषढ । 

(ततः प्रविशतस्तापसौ ॥) 

एकः--सोधातके, दृश्यतामद् मूयिप्ठसन्निधापितातिथिजनस सम- 
पिकारम्भरमणीयता भगवतो वाल्मीकेराश्रमपदस । तथाहि । 

नीवारोदनमण्डमुष्णमधुरं सबपसूताप्रिया- 
पीतादमभ्यधिकं त॑पोवनम्गः पयोप्तमाचामति । 

गन्धेन स्फुरता मनागनुसतो भक्तस्थ सर्पिष्मतः 
ककेन्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः परिस्तीयेते ॥ १ ॥ 

तत इति । तापसो तपःशीलो । एक:। तयोरन्यतर इलत्यर्थः । सुधातुरपयं 
सोधातकि: । 'छधातुरकड् च! इद्यकइ्ड्रादेश इउ्प्रद्ययश्व । तस्त्र संबुद्धिः सौधातके इति । 
अयय मध्याद्दे भूयिष्ठ यथा भत्रति तथा सन्निधापितः निकठागामितः अतिथिजनों 
यरिमिन्निति तथोक्तस्य भगवतो वाल्मीके: ज्ञानशक्द्यादिपूर्णय प्राचेतसस्म॒यदा- 
श्रमपद आश्रमस्थानं तस्य समधिकारम्भेण प्रचुरतरमारभ्यमाणातिथिजनसत्कारादि- 

ना रमणीयता हयता दृश्यतां चल्लुविंषयीक्रियताम् | ल्येति शेष: । नीवारेति । 
तपोवनम्गः तपोवनाभ्रयों मुनिसंवर्धितहरिण:। सथः समाने5हि । तस्मिन्दिन इल्यर्थ: । 
प्सूता प्रसववती । कर्तरि क्त: । तथाविधया प्रियया प्रियविषयहरिण्या पीतातू पान 
प्राप्य । भावे क्त: । ल्यब्लोपे पद्चमी | अभ्युक्िक अन्नशिष्ट प्रचुरं वा हरिणीकर्तृक 
वा पान॑ फ्राप्यापि प्रचुरभित्यर्थ: । उष्णे च तत् मधुरे च माधु्ययुक्ते-ओेति विशेषण- 
पा । तथाविर्ध नीवारोदनमण्ड नीवारों धान्यविशेषः तत्संबन्ध्योदनेस्प 

न्मण्ड घनीभूतद्रवविशेषः तलयांप्त यावदिच्छानित्तत्ति आवामति पिबति । 
श्रद्धा सबःप्रसूतश्रियापीतादिति हेती पश्चमी । सब्ःअसूतप्रियाकर्तृकपानाद्वेतो: 

भ्यधिक यथा भवति तथा प्रचुरं यथा भवति तथा उष्गं मधुरं चेल्यर्थ: । भत्र 

यः:प्रसूतलमुष्णत्वे हेतु: । उष्णत्व॑ हि प्रसवविहलशरी रतोदपरिदह्ारकम् । प्रि- 
थात्व॑ च मधुरत्वे हेतु: । अत एवं मधुरलत्योक्ति: श्रयोजनवती । अन्यथा तस्थ मा- 
धरर्याव्यभिचारात्तद्वैयथ्ये स्पष्टमेव । इंदमेवामिसंधाय “अम्बुनीवारशध्य:! इब्त्र 
अम्बुना तरुन' अम्बुनीवाराभ्यां शकुनीन् अम्बुनीवारशध्पे: कुरज्ञानिति विवेक उत्त 
इति बोध्यम् । अव एवं पर्याक्त यावदिच्छानित्रत्ति आचामति पिबति । सर्पि- 
ध्मतः घतवतः भक्तस्थान्नस्य स्फुरता प्रतरता गन्येन सोरभ्ग्रेण मनागीषद्नुसतः 
अनुगतः क्कन्धूफलमिश्रस्य बद्रीफैलमिश्रत्य शाकपचनस्थ पच्यमानशाकत । बद्- 
रीफलानि हि आत्मरसाथ शाकेन सह पच्यन्ते । आमोदः सौरभ्य॑ परिस्तीयते विस्ती- 
यैते विततीकरियते । वायुनेति शेष: । यद्वा परिस्तीयेते निस्तीणों भवतीदर्थः । छूयते 
केदारः खयमेवेद्यादाविव कर्मवद्धावादगात्मनेपदे । अथवा सर्पिष्मतो भक्तस्थ स्फुर- 
ता गन्घेन कन्नो अनुस्ततः अलुक्ष्ण पप्र्पन् कर्क्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः कर्म 
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सोधातकि।--साअदं अणीअपिआराणं जिण्णकुच्छाणं अणज्ञा- 
अकालणाणं तपोधणाणम् । 

प्रथम:--(विहस ) अपूर्व: ख बहुमानहेतुगुरुषु सोधातके । 
सोधातकिः-- भो दण्डाअण, किंणामहेओ दारणि एसो महत्तस्स 

इत्थिआसत्थस्स धुरंधरो अज अदिही आभदो। 

दण्डायन॥/--थिक्प्रहसनम् । नन्वयमृष्यश्रक्ञाश्रमादरुन्धती पुर- 

स्क्ृत्य महाराजदशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान्वसिष्ठः प्राप्त: | तत्कि- 
मेवं प्रलपसि । 

ञ े 
साधातकिः--हूं वसिट्टो । 
दण्डायन।--अथ किम । 

सौधातकि;--मैंए उण जाणिद कोवि व्घो विअ एसोत्ति । 

१. स्वागतमनेकप्रकाराणां जीणकूचानामनध्ययनकारणानां तपोधनानाम्। 
२. भो दण्डायन, किंनामघेय इृदानीमेष महतः स्रीसाथल धुरंधरो5या- 

तिथिरागतः | 
३. हुं वसिष्ठ: । 
४. मया पुछेझू७ को व्याप्र इब एप इति। 

अमिद्याप्यत इति व्याख्येयम् ॥ १ ॥ साअदमिति । खागतम् । सकारस्थ रन 
छुकू । गकारस्य प्रायो छक। “कगचजतदपयवाम” इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण लोप: । 
अकारस्॒ ईंषत्वृश्तया श्रुतिरपि । सूत्रे प्रायोग्रहणाइकारस्य न छुकू । अनेकप्रका- 
राणाम् । बहुविधानामित्यर्थ: । पूर्ववदेव लोपः । यः 5तिबोध्यम्। अन्न चकारशब्दस्थ 
घज्ञवेति ग्राकृतव्याकरणसूत्रेण पूर्वस्य वेकल्पिक्लात् 'पिआर” इति दीघः । 'पराआ- 
राणा इति ल्वासुपोरिति सूत्रेणानुखार: । अनध्ययननिमित्तानामिद्यर्थ: । शिश्षन- 

ध्ययनस् धर्मशान्नसिद्ध्लादिति भाव: । जीर्णकूर्चानां शिथिलश्रूमध्यानामू । जीण॑- 
शब्दे सेयोगे च” इति प्राकृतव्याकरणपूत्रेण हख: । गुरुष वर्सिष्ठादिषु । भो दृण्डा#- 
णेति । नामघेयं तस्य संबुद्धिः । महतः ग्रचुरस्प ज्लीसार्थस्य अद्जनाप्मूहस्थ घुर- 

धरो निर्वापको5तिथिरागत: किंनामधेय इल्यन्वयः । दण्डाअणेति खरस्थ बिन्दव- 
मिति हख: । किंणामहेय इत्यत्र ' खघथघभाम? इति सूओण धकारस्य हकारः। ब्ली- 
आब्द्स्य 'स्रीभगिनीदुहितृवनितानां इत्यिबहिणीधूआविलआ” इति प्राक्ृतसूत्रेण 

इत्थिआदेशे कप्रत्ययस्र कलोप: । सार्थस्येत्यत्र 'संयोगे! इति हखः । धिक्प्रहसन 
दासहेतुभूत॑ं तदीयवच: । निन्दनीयमिति भाव: । दारान् कोधल्याप्रशतीन । अधि- 
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दण्डायनः--आः, किमुक्ते भवति । 
सौधातकिः--जेण परावडिदेण एबं सा वराई कविछा कल्लाणी 

बलामोडिआअ मडमडाइआ | 
दण्डायनः--समांसो मधुपक हत्याप्नायं बहुमन्यमानाः ओ्रोत्रियाया- 

भ्यागताय वत्सतरीं महोक्ष॑ वा पचन्ति ग्रहमेधिनः | त॑ं हि धम धमे- 
सूत्रकाराः समामनन्ति 

करे के कप 

सोधातकि।--भो, णिगिहीदोसि । 
दण्डायन१--कथपफ्मिव । 

क्र फब। शी 

सोधातकि।--जेण आअदेसु वसिट्ठमिस्सेसु वच्छद्री विससिदा । 

अज्ज एव्व पच्चाअदस्स राएसिणो जणअस्स भअवदा वम्मीइणा धहि- 

महूहिं एब् णिव्त्तिदों महुवक्को | वच्छतरी उण विसजिदा । 
दण्डायन;--अनिवृत्तमांसानामेबंकल्पं॑ व्याहरन्ति केचित् । निबृ- 

त्तमांसस्तु तत्रभवान् जनकः । यो 
१. येन परापतितेनेव सा वराकी कपिढा कल्याणी बढात्कृत्य मड्म- 

डायिता । 
२. भोः, निगृहीतोञसि । 

३. येनागतेषु बसिष्ठमिश्रेषु बत्सतरी विशसिता | अथैव प्रत्यागतस राज- 
्ेजेनकस्य भगवता वाल्मीकिना दूधिमधुम्यामेव निर्वर्तितों मधुपके! | वत्सतरी 
पुनर्विसजिता । 
ड्ाय । तन्नियामको भूत्वेत्यर्थ: । प्रलपसि अनर्थक॑ वदसि ॥ हुमिति प्रश्न ॥ अथ 
क्रिमित्यज्ञीकारे ॥ एप को5पि व्याप्र इति मया ज्ञातमित्यन्वय: । संयोगे' इति हख:॥ 

किमुक्ते भवति कुत एवमुक्त भवति ॥ हि तेन वसिष्ठेन हि । वराकी ग्रतिकूलदेवा । 
क्षिला नाम गवामवान्तरजातिः । कल्याणी वत्सतरी । द्विद्वयनीत्यर्थ:। बलात्कृय म- 

ह_मडायिता। आलम्भनशब्दानुकरणमिद्म् । तथाविधशब्दयुक्ता इतेत्यर्थ:। आलब्धेति 
आवत् । मडायितेद्यर्थ:। 'मृप्नातेमड्परिहृद्खडववन्नाजवडमहमडा” इति प्राकृतव्याकर- 

शसूत्रेण मृदधातोर्मड इत्यादेशः । तेन व्याप्र इति ज्ञातमिति पूर्वेण संबन्धः॥ भाम्नार्य 

धर्मशास्रम् । महांश्वासौं उक्षा चेति विग्रहः । निपातनादकारान्तल्रमू । पचन्ति श्र- 

पयन्ति । समामनन्ति उपदिशन्ति॥ अन्न मया व्याप्र इत्यादिना ग्रुरुतिरस्क्ृतिरुपद्गरव 

उक्त: ॥ भो निगृहीतो$सि पराजितो5सि ॥ आगतेष्वेबेति । मिश्रशब्दः पूज्य- 
तादोतकः । 'एवार्थे एव्ब” इति ग्राकृतसूत्रेण एव्वादेश: । दधिमधुभ्यामित्यनेन दथ्ि- 
मधुसंस्पृशमिद्यापस्तम्ब वचनमभिप्रतम् । निर्वर्तितः निष्पादित: । वत्सतरी पुनरिति । 

विसर्जिता मुक्ता । न ब्वालब्धेद्यर्थ:॥ व्याहरन्ति केचिदिति। केचिद्धमशास्रकारा 

5 
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सौधावकि!--कि णिमित्तम् 
दण्डायनः--यदेव्या: सीतायासाहशं देवदुर्विपाकमुपश्रत्य वैखा- 

नसः संवृत्तः, तदस्य कतिपयसंवत्सरश्रन्द्रद्वीपतपोवने तपत्तप्यमानप्य | 
सोधातक्किः--तेदी किंति आअदो । 
दण्डायन;---प्प्रति च प्रियपुहृदं भगवन्त प्राचेतर्स द्रष्टम् । 
साोधावक्ि।--भवि अज संबन्धिणीहिं समे णिउत्त दंसणं से 

णवेत्ति । मे 
दण्डायनः--संप्रत्येव' भगवता वसिष्ठेन, देव्या: कोसल्यायाः 

सकाश भगवत्यरुन्धती प्रहिता | यथा स्वयमुपेत्य ख्रेहादयं द्रष्टव्य इति। 
सोधातकिः--जह एदे द्ूविरा परप्परं एबं मिलिदा, तह अम्हे 

वि वडुहिं सह मिलिआ् अगज्झाअमहृस्स्व खेलन्तो मणेम्ह | अह 
कुत्थ सो जणओ | 

दण्डायन/--तथाय॑ प्राचेतसव्षिष्ठावुपास्य संप्रत्याश्रमस्य बहि- 
वृक्षमूलमधितिष्ठति | य एप: 

हृदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन तप्यते | 
अन्तःप्रसप्तदहनो जरज्निव वनस्पति: ॥ २ ॥ 

(इति निष्कान्तोी ।) 

इति मिश्रविष्कम्भः | 

१, किंनिमित्तम् | 

२. ततः किमित्यागतः | 

३, अप्यद संबन्विनीमिः सम॑ निवृत्तं दुशनमस्य नंवेति | 

४. यथेते स्थविराः परस्परमेव मिलिता;, तथावामपि बटुमिः सह मिलित्वा- 

नध्यायमहोत्सवं खेलन्तो मानयावः | अथ कुत्र स जनक; | 

आपस्तम्बादय: । एवंकल्पं मांसवज मधुपकोनुशनपरस्रन्थ व्याइरन्ति वदन्ति। निद्ठ 

त्तमांसो वर्जितमांसः ॥ यहेव्या इत्यादि । वैखानसः वानप्रस्थ: । चन्द्रद्दीपतपोवने 
तपस्तप्यमानस्थ तपश्चरतः कतिपय: संवत्सरः । येत इति शेष: । चन्द्रद्वीप इति क- 
थ्विद्वीपविशेष: ॥ प्राचेत्स वाल्मीकिम् ॥ संबन्धिनीभिः दशेन निदश्वत्त नवेति ज्ञायते 
अपीति योजना अपि ॥ अयम् । जनक इत्य थे: । लेद्ाइश्व्यः प्रेम्णा दर्शनीयः॥ स्थ- 
विरा: बृद्धा:। अनध्याय: अध्ययनाभाव: स एवं महोत्सवः । आनन्दहेतुत्वादुत्सव- 
ल्रुपणम् ॥ उपास्य परिचर्य । हृदीति | य एपः । जनक इलर्थ: । हृदि निद्यानुषक्तेन 
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(ततः प्रविशति जनकः ।) 

जनक 

अपत्ये यत्ताहग्दुरितमभवत्तेन महता 
विषक्तसीव्रेण व्रणितहृदयेन व्यथयता । 

पटु्धारावाही नव इव चिरेणापि हि न मे 
निकृनन्तन्ममोणि ऋ्रचच इव मन्युर्विरमति ॥ ३ ॥ 

"कष्ट एवं नाम जरया दुःखेन च दुरासदेन भूयः पराकसांतपनप्रभृति- 
भिस्तपोभिः शोषितान्तःशरीरधातोरवष्टम्भ एवं महानद्यापि मम द्ध- 
देहो न पतति। अन्धतामिसा छासूयो नाम ते लोकाः प्रेत्य तेभ्यः प्रति- 
विधीयन्ते य आत्मघातिन इत्येवस्पयों मनन््यन्ते । अनेकसंवत्सरातिऋ- 
मेडपि प्रतिक्षणपरिभावनास्पष्टनिर्भासः प्रत्यग्म इव न मे दारुणों दुःख- 
५५ कप 5 ०. (१ निर्माण तु 

संवेग: प्रशाम्यति | अयि मातः देवयजनसंभवे, इंद्शस्ते - 
भागः परिणतः, येन लजया स्वच्छन्दमप्याक्रन्दितुं न शक््यते । 

जननी नल चनि- आनजओओन आअनं+ वजन, 

निद्यलमेन सीताशोकेन सीतानिमित्तदु:खेन तप्यते तप्तो भवति । जरन् बृद्धः अन्तः 
प्रज्वलद्रहिः वनस्पति: पुष्पहीनफलबृक्ष: ॥२॥ मिश्रविष्कम्भ:। संस्क्ृतप्राकृतात्मकवि- 
ध्कम्म इत्यर्थ:॥ अपत्य इति। यस्मात् अपत्ये । सीतायामिलर्थ: । तादरुरितं कोलीन- 
रूपपार्प व्यसनं वाभवत्। तीवेणातिप्रचुरेण तेन दुरितेन व्यथयता दुःख ग्रापितेन बरणि- 
तहृदयेन विषक्त: प्रसक्त: | पटुः तीक्ष्ट:। घारया वहतीति धारावाही । अल्यन्तनेरन्त- 
येण प्रवाहीद्यर्थ: । चिरेणापि विरकालेनापि नव इव स्थित: मर्माणि हृदयादीनि 

निकृन्तन् छिन्दन् क्रनच इव कराल इब स्थित: । मन्युः शोकः कोपो वा न विरमति 

न शाम्यति॥ ३॥जरया वयोहान्या । दुरासदेन दुःसहेन । दु:खेन सीताविश्लेषजेन। पराको 
द्वादशदिनोपवासक्ृच्छुमू , सांतपनं चान्द्रायणविशेष:, एव्मादिभिः कायशोषकनि- 
यमविशेषे: शोषितान्त:शरीरघातोमें कथमंवश्म्भ एवं पातप्रतिबन्धकोवलम्बनमेव । 
दृग्धदेहः हतहृद्यमितिवत् निन्दायां दग्धशब्दः । अद्यापि न पततीति योजना । 
अनेकसामग्रीसमवधाने5पि पाताभावों विस्मयनीय इति भाव: । तैहिं शगुपतनादिना 

तज्यतामिल्षत्राइ--अन्धतामिसत्रा इति । आत्मान॑ प्नन्तीति आत्मघातिन इति 
विग्रहः । 'सुप्यजातो” इति णिनिः । ये बलात्कियन्ते तेभ्यः तान् पातयितुं क्रियार्थे 
चतुर्थी । असूर्या सूर्यरहिता अन्धतामिश्ना अन्धतमसमयास्ते ग्रसिद्धा लोका नरकबि- 
शेषाः प्रेत्य मरणानन्तरं प्रतिविधीयमते इत्येवमषयों मन्यन्ते । 'असूर्यो नाम ते लोका 
अन्धेन तमसाबृता:। तांस्ते प्रेलामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥* इति श्रुति: । इति 

धर्मशात्नकाराणां मतम् । अतिक्षणपरिभावनया संततविचारेण । 'भूअवकल्कने' । अव- 
कल्कन चिन्तनम् । स्पष्टनिर्भासः विशदप्रकाश: । प्रत्यग्र इव नव्य इव न॒प्रशाम्यति 
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हा पृत्रि, 
अनियतंरुद्तिस्मितं विराज- 

त्कतिपयकोमलदन्तकुछ्लाग्रम् । 
वदनकमलक शिशोः स्मरामि 

स्खलदसमझ्समझु जल्पितं ते ॥ 9 ॥ 
भगवति वसुंधरे, सत्यमतिहढासि । 

त्व॑ वहिमुनयो वसिष्ठगृहिणी गज्गा च यस्या विदु- 
मोहात्य्य॑ यदि वा रघोः कुलगुरुदेवः स्वयं भास्कर: । 

विद्यां वागिव यामसूत भवती शुद्धि गतायाः पुन- 
स्त्यास्त्वदृहितुस्तथाविशसन कि दारुणे मृष्यथा: ॥ ५ ॥ 

न नर्यति । निर्माणभाग: सश्फिलम् | येन निर्मागभागेनाऋन्द्तुमपि रोदितुमपि । 

अपिशब्दात्कियान्तरानहँलरं सूच्यते । दोषवादहेतुकल्वात्त्यागस्येति भाव: । 
अनियतेति | अनियतरुदितस्मितं अव्यवस्थितरोदनहासनम् । विराजन्तः कति- 
पये त्रिचतुरा: कोमला: ललिता: दन््ता एवं कुझलाग्राणि यस्य तथोक्तम् । तेन 
कुछलाग्रदब्दस्य न पूर्वनिपात:। न वा दन्तशब्द्स दतादेश: । स्खलद्पूर्णम- 
समजञ्ञसं पूर्वापरसंगतिरहितं मज्ु सुन्द्रं जल्पितं बचनं यस्त॒ तथोक्त ते वदनकम- 
लक वदनमेव कमलम् । अनुकम्पायां कन् । स्मरामि उत्कण्ठापूर्वकिवं चिन्तयाप्ति । 
अन्नानियतरुदितिस्मितं स्खलद्समश्नसमिति विशेषणानुग्रण्याद्वृदूनकमलकमित्यत्र परि- 
णामालंकार: । केवलकमलसख् प्रकृतक्रियान्वयिल्वानुपपत्ते: । परिणाम: क्रियार्थश्रे- 
द्विषयी विषयात्मना' इति लक्षणात् । दन्तकुझ्लाग्रमित्यत्रापि क्रियान्वयविवक्षायां 
परिणाम: रुपक॑ वा॥४॥सगवतीति । अतिहृढासि अतिकठिनासीति सत्यम। अत्र यो 

वा बिभर्ति का्िन्यं तस्मे भूम्यात्मने नमः” इति वचन द्रश्व्यमू। तब वसुंधरातप्रयुक्त- 
थैयेंण पुन्नीनाशो उप्यकिंचित्कर एवेल्युपालम्भो व्यज्यते । त्वमिति। यख्थाः सीताया 
माह्ात्म्यममानुषलं ल॑ वेत्थ । विदुरित्यस्थ विभक्तिवचनयोविंपरिणामेन योजना । 
वहिर्वेंद, मुनयो विदु:, वसिष्ठगहिणी अरुन्धती वेद जानाति, गज्ञा च वेद जानाति। 

यदि वा किंच रघोः कुलगुरु: रघुवंशजनकस्तदाचार्यों वसिष्टो वा। देव: दीप्तशील: 

भास्कर: खयं वेद परानपेक्षं जानाति । अतन्र भूम्यादीनामन्योन्य निरपेक्षग्रामाण्यप्र- 
तिपत्त्यर्थ क्रियेकशेषाकरणाद्विदुरित्यन्न न मध्यमपुरुष: प्रयुक्त । अत एवं पुरुष- 
वचनविपरिणामेन भिन्नानि वाक्यानि । यां प्रसूतवती तस्यास्तथाविधाया: पुनः शुद्धि 
गताया: । अम्िप्रवेशादित्यर्थ:। लहुहितु: सीतायास्तथाविशसनमन्याद्शहिंसनं कि 
मृध्यथा: कथं सोढवल्यसि ॥ ५ ॥ गृष्टि: दशरथकश्व॒ुकी तेन । निरुप्य हेतुभिर्विचार्य। 
इयं सैवेति एतां कः प्रत्येति प्रद्यभिजानाति | नाम प्रसिद्धों । न को5पीलयर्थ: | 
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(नेपेथ्ये ।) 

इत इतो भगवतीमहादेव्यो । 
जनक;---अये, ग्रृष्टिनोपद्रियमानमार्गा भगवत्यरुन्धती | (उत्पाय ) 

का पुनर्महादेवीत्याह | (निरुप्य ) हा हा, कथमय॑ महाराजस्य दशरथस्य 
धमदारा: प्रियसखी भे कोसल्या । क एतां ग्रत्येति सैवेयमिति नाम । 

आसीदिय दशरथस्य ग्रहे यथा श्रीः 
श्रीरेव वा किमुपमानपदेन सेषा । 

कष्ट बतान्यदिव देववशेन जाता 
दुःखात्मक॑ किमपि मूतमहो विकार: ॥ ६ ॥ 

' य एवं में जनः पूवेमासीन्मूर्तों महोत्सवः । 
क्षेते क्षारमिवासब्य॑ जात॑ तस्पेव दशैनम् ॥ ७ ॥ 

(ततः प्रविशव्यरन्धती कौसल्या कश्ुकी च ।) 

अरुन्धती--ननु ब्रवीमि द्र॒ष्टव्यः स्वयमुपेत्येव वेदेह इत्येब॑ वः 
कुलगुरोरादेशः | अत एवं चाहं प्रेषिता | तत्को5यं पदे पदे महान- 
नध्यवसायः । 

कश्ुकी--देवि, संस्तभ्यात्मानमनुरुध्यस्व भगवतो वसिष्ट्यादिश- 
मिति विज्ञापयामि । 

कोसल्या-- इंरिसे काले मिहिलाहिवो मए दिद्ववों ति समे 
खूब सबदु:खाइ ओदरन्ति | ता ण सक्कुणोमि उब्माणमूलबन्धण 
हिअअ्ज पञवत्थावेदुम् । 

१, ईंदृशे काले मिथिल्ाधिपो मया द्रष्टव्य इति समभेव स्वेदुःखान्यवतरन्ति | 
तसान्न शक्कोब्युद्वतमानमूलबन्धनं हृदय पर्यवस्थापयितुम् | 

आसीदिति | इयं कोौसल्या दशरथस्प गृहे श्रीरिवासीदथवा श्रीरेवासीत् । उपमा- 
नल्बोधकयथाशब्देन किमू । न किमपील्यर्थ: । अन्नोपसालंकार:ः, रूपकालंकार:, 
साक्षेपालंकारश्व । सेषा श्रीसदशी श्रीभूता वा इयं कोसल्या देववशेन देवेच्छया 
अन्यदिव जातान्यद्धृतमिव संबृत्ता । अलक्ष्मीरिव जातेद्यर्थ: । अन्नेवेति वर्तते । दुः- 
खात्मक॑ दुःखेकर्स किमपि वायामपरिच्छेयं भूतं प्राणिविशेषः जाता । साक्षादलक्ष्मी 
जातेल्यर्थ: । यथा श्रीः भ्रीरेव वेद्यनयोः श्रतिद्वन्दरभूतमिदमहोी विकार: प्राणिनामुप- 
चयापचयरूपागन्तुको विस्मयनीय इल्यर्थ: | कष्ट बतेति दुःखातिशये ॥६॥ य इति । 
य एप जनः कोसल्या ॥ ७॥ आदेश: आज्ञा । अनध्यवसायः संशयः ॥ आत्माने 
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अरुन्धती--अत कः संदेहः । 
संतानवाहीन्यपि मानुषाणां 

दुःखानि संबन्धिवियोगजानि । 
इृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि 

स्रोतःसहसैरिव संझवन्ते ॥ ८ ॥ 

कौसल्या--फह णु खु वचए मे वहए वनगदाए तस्सा पिदुणो 
राएसिणो मुहं दंसम्ह । 

अरुन्धती-- 
एप वः इलाध्यसंबन्धी जनकानां कुलोह्वहः । 
याज्ञवल्क्यों मुनियस्मे बह्मपाराय्ं जगो || ९ ॥ 

कौसल्या--ऐसो सो महाराअस्स हिअअणिविसेसो वच्चाए मे 
वहूए पिदा विदेहराओ सीरद्धओ । सुमारिदम्हि अगिवेद्रमणीए 
दिवहे । हा देव, सबब ते णत्थि | 

१. कथ नु खलु वत्साया मे वध्वा वनगतायास्तयाः पितू राजपेंमुख॑ 
दु्शयामः | 

२. एष स महाराजस्य हृदयनिर्विशेषों वत्साया में वध्वाः पिता विदेहराजः 
मीरध्वजः | स्मारितारिम अनिर्वेद्रमणीयान्द्विसानू । हां देव, सर्व 
तन्नासि | 

धृत्िम् । संस्तभ्य प्रतिहतगरतिं कुल्ा। अनुरुध्यखानुतिष्ठेत्यर्थ: ॥ सम॑ युगपत् । अवत- 
रम्ति प्राप्रुवन्ति । उद्धर्तमानमुद्रतं मूलबन्धनं मूलनियत्त्रणं यस्य॒ तथोक्तम् । शिथि* 
लबन्धनमित्यर्थ: । पर्यवस्थापयितुम् ॥ संतानेति। संतानेन अविर्छैंदेन वाहीनि 
अवहन्त्यपि दुःखानि प्रेयसि जने दृष्टे सतीद्यन्वयः । स्ोतःसहस्लेरनन्तेः श्लोतोमि: । 
उपलक्षणे तृतीया । संह्वन्ते मद्दोवीभवन्ति ॥८॥ वध्वा: छ्षाया: ॥ एब इति । 
यरमे यं जनक सार्थयितुम् । 'क्रियार्थ-! इति चतुर्थां । अ्रुह्मपारायर्ण ख़रूपे गुणैश्न 
अनवधिकाशयब्रहमलयुक्तपरमात्मग्रतिपादकवेदान्तभागं जगौ उपदिदेश ।स्र एप इति 
योजना ॥९॥ हृदयनिर्विशेषः । अन्तरज्ञ इत्यर्थ: । सीरः ध्वजो यस्म॒ तथोक्तः। अनि 
बेंदाथ ते रमणीयाश्व । न विद्यते निदश्चित्तर्लानियेंषु तथोक्ता।। रमणीया आननद- 
द्वेतव: | तथाविधान्दिवसान्स्मारितारिति दिवसविषयकर्मरणवंती कृतास्मि +. स्वेमेतदु- 
पलुभ्यमानं सब नासति असत्कत्पम् | हवा दुःख्यती॥ अभिवादयते । श्रणामेनाशीर्बा- 
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जनक$--(उपरुत्य 0 भगवत्यरुन्धति, बेंदेहः सीरध्वजो5मिवादयते | 
यया पूर्ंमन्यो निधिरपि पवित्रस्थ महसः 

पतिस्ते पूर्वषामपि खढ़ गुरूणां गुरुतमः । 
विलोकीमाजल्यामवनितललीनेन शिरसा 

जगद्टन्यां देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम || १० || 
अरुन्धती --अक्षरं ते ज्योतिः प्रकाश्यताम् । स त्वां पुनातु देवः 

परेरजसां य एप तपति । 

जनक/--आये गरृष्टे, अप्यनामयमस्थाः प्रजापालकसथ मार्तु: | 
कश्लुकी--(खगतम )) निरवशेषमतिनिष्ठुरमुपालब्धाः स्म: | अकाशम् ) 

राजर्षे, अनेनेव मन्युना चिरपरित्यक्तरामभद्रदशेनां नाहेसि दुःखयितुम- 

तिदुःखितां देवीम् । रामभद्गस्थापि देवदुयोंगः कोडपि | यत्किल स- 
मन्ततः प्रवृत्तबीभत्सर्किंवदन्तीकाः पोराः । न चामिशुद्धिमनल्पकाः प्र- 
तियन्तीति दारुणमनुष्ठितं देवेन । 

जनकः---सरोषम् ) आः, को<्यमश्मिनोमास्मत्यसूतिपरिशोधने । 
कष्टमेववादिना जनेन रामभद्गपरिमूता अपि पुनः परिभूयामहे | 

चयतील्यर्थ: ॥ ययेति । पूतं॑मन््यः आत्मविषयकपूतल्प्रकारकज्ञानवान् । त्रिलो- 
कीमाइल्यां लोकत्रयमन्नलहेतुभूतामुषसमिव प्रात:संध्यादिदेवतामिव स्थिताम् । 
अवनितललीनेन शिरसेत्युपलक्षणमशज्ञ श्रणामस्य ॥ १०॥ अक्षरं प्रकृतिपुरुषवत्खरूप- 
खभावविकाररहितं ज्योतिः खयंग्रकाशं प्रकाइयतां प्रतिभासताम् । अक्षरमम्बरान्त- 

बृते:? 'ज्योतिश्वरणाभिधानात” इत्यधिकरणद्गयार्थ: प्रत्यभिज्ञापित: | देव: जगत्मथ्वा- 
दिलीलावान् । रजम्मां समस्तदोषजातेभ्यः पर: । संबन्धसामान्ये षष्ठी । 'परोरजा: 

इति वा पाठ: । रजसः पर इति विग्रह: । बाहुलकात्समासः । प्रषोदरादिलादोकारश्व । 
य एषस्तपति स लां पुनातु । अनेन “अन्तसद्धमोपदेशात्” इत्यधिकरणार्थ: सूचित:। 
परोरजसामित्यनेन 'उदेति ह वे सर्वेभ्य: पाप्मभ्य:” इति श्रुतिश्वोदिता ॥ अना- 
मयमारोग्यम् । प्रजापालकस्य मातुः राममातुः कीसल्याया: । इदं च सामिप्रायम् । 

अनामयमित्यनेन एवं दु खिनी कियचिरं जीवयिष्यतीत्युपालम्भो व्यज्यते ॥ निरवरोष॑ 
निःशेषमतिनिष्ठुरं अतिरुक्षम्। अनेनेव मन्युना 'अप्यनामयं प्रजापालकस्थ मातुः! इ- 

ह्यनेन व्यज्यते न क्रोपेन । देवस्य ख्वितव्यतायाः दुर्योग: दुःखजननसन्नाह:। यत्किल 

यर्माद्वेतोः प्रवत्ता प्रर्ता बीमत्सा जुगुप्सनीया किंवदन्ती जनश्रुतिः येषां तथोक्ता:। 
“किंबदन्ती जनश्रुति:? इत्यमर: । पौराः पुरे भवा:।तस्माह्ववदुर्योग: की 5पीति पूर्वेणान्वय: । 
अनल्पका: अत्यल्पा: । अम्निशुद्धि न च प्रतियन्ति न विश्वसन्ति च । इति पूर्वोक्ताद्वेतो: 
दारुणं परित्यागात्मकं रोक्ष्यम् ॥ अमिश्द्धिरिति क इति योजना । प्रस्ताव इति शेषः। 

उ७० रा० १० 
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अरुन्धती--(निश्वल ) एवमेतत् । अमिरप्रिरिति वत्सां प्रति 
लघून्यक्षराणि । सीतेत्येव पयोप्तम् । हा वत्से, 

शिशुवों शिष्या वा यद॒त्ति मम तत्तिष्ठतु तथा 
विशुद्धेरुत्कपैस्वयि तु मम भक्ति द्रढ्यति । 

शिशु खैणं वा भवतु ननु वन्धासि जगतां 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च छि्ठ न च वयः ॥ ११॥ 

कीशरया--अहो, समुम्मूलअन्ति विभ वेजणाओ ।(इति मूच्छेति ॥) 

जनक;--हन््त, किमेतत् । 
अरुन्धती --राजर्षे, किमन्यत् । 

स राजा तत्सोरुयं स च शिशुजनस्ते च दिवसा: 
स्वृतावाविभूत त्वयि सुहृदि दृष्टे तदखिलम् । 

विपाके धोरेउस्मित्न खड़ न विमूढा तव सखी 
पुरंप्रीणां चित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति ॥ १२॥ 

१, अहो, समुन्मूझ्यन्तीव वेदनाः । 

एवबंवादिना अम्निशुद्धिरिति वादिना जनेत परिभूयामहे अवमन्यामहे । उपसर्गवशेन 
भवते: कर्मणि लकारः ॥ एतत्परिभूयामहे इत्येतत् । एवं जनकोक्तदशासद्भाव एवं । 

लघून्यक्षराणि लाघवापादकशब्दा: । सीतेत्येव पर्याप्तम् । वह्विसीतयो: पावनत्वे सम- 

कक्ष्यलायत्युत सीताया: प्रकषोत्सीताशब्द एवं परिपूर्ण इति भाव: | शिशुरिति । 
त्व॑ं मम शिशु्वा शिष्या वासीति यू तत्तिष्रेत्वति योजना । विशुद्धेंः निर्दोषताया: 

उत्करष: अतिशय: । तथा भर्फि अन्यादशीं पूजनीयताग्रतिपातिं त्वयि मम द्रढयति 

स्थिरां करोति । शिशु ब्लेणं ल्लीत्व॑ वा । ज्रीपुसाभ्यां नउल्लनों' इति नउ्प्रद्यय: । 
भवतु स्थात् । न तु तावता वन्यात्वह्वानि: । जगतां वन्य/सि अभिवादनीयाति । न- 
न्वित्यवधारणे । गुणा: गुणिषु अहिंवाशोचभस्तेयमित्यायुक्तगुणवत्सु पूजास्थानमन्व- 
यव्यतिरेकाभ्यां पूजाप्रयोजक: । लिज्नजठोपवीतादिक न पूजाग्रयोजकम्॥ ११ ॥ वेदना 
दुःखानि । समुन्मूलयन्ति मूलमुत्याट्यन्ति । इति मूच्छेति मूच्छोम्रभिनयति ॥ इन्त 

किमेतत्। शन्नाभिधातादिकमन्तरा मूच्छा विस्मयनीयेल्यर्थ: ॥ अन्यत्किम् । वक्ष्यमाणाद- 
न्यन्न किमपीयर्थ: । स राजेति । स राजा तत्धीरयं स च शिशुजनस्ते च दिवसा 

इति यत्तद्खिल सुहृदि ल्यि दृष्ट सति स्म्ृतावाविभूत॑ कस्याप्येशस्य प्रतोषेण स्मृ- 
विविषयीभूतम् । सदशा दृष्चषत्तादा: स्मृतिबीजस्य बोधका:” इत्युक्ते: । घोरे भयंकरे 
अस्मिन्विपाके श्रकृतसीतात्यागरूपदेवपर्यवताने तव सखी कोसत्या विमूढा नेति न । 
अप्यनामयमस्था इत्यादिभवद्ववनभज्ञयाविष्कृतो भवन्मतरीद्ा योइसा: कठिनवित्त- 



चतुथोंडडडः । १११ 

जनकः--हन्त सवेथा नृशंसो5स्मि । यचिरसर॒ दृष्टान्प्रियसुहृदो 
प्रियदारानस्रिग्ध इव पर्यामि । 

स संबन्धी छाध्यः प्रियसुहृदसो तच्च हृदय 

स चानन्दः साक्षादपि च निखिलं जीवितफलम् । 
शरीर जीवो वा यद्धिकमतोडन्यग्रियतरं 

महाराज: श्रीमान्किमपि मम नासीहशरथः | १३ ॥ 
'कष्टमियमेव सा कीसल्या । 

यदस्थाः पत्युवो, रहसि परमन्नायितम मू- 
दभूव॑ दम्पत्यो: प्रथगहमुपालम्भविषयः । 

* प्रसादे कोपे वा तदनु मदधीनो विधिरभू- 
दल वा तत्स्मृत्वा दहति यदवस्कन्ध हृदयम ॥ १४ ॥ 

ताप्रयुक्तमूच्छा भावों वा नेल्यर्थ:। पुरंध्रीणां चित्त हि यस्मात्कुसुमवन्म्दु तस्माद्विमूठा ने- 
ति न॥१२॥ एवमरुन्धव्या बोधितो इनुतपति-- हन्ते ति | यो5हं चिरस्थ दशन् विराहु- 
शन्प्रियसहदो दशरथस्य प्रियान्मत्प्रीतिविषयान्मयि प्रीतियुक्तान् हि दारान् केसल्याम- 
लिग्ध इव शन्नुरिव पश्यामि शत्र॒ुकतृकदशनसब्शद्शनवानस्मि । सो$हं सर्वग्रकारेण 

क्ररोउस्मि। हन्त अनुतप्यते। स संबन्धीत्यादि । श्रीमान् लक्ष्मीवान्महाराज: सा 
वैभोम: स दशरथः मम इलाध्य: संबन्धी अभूत् । असौ संबन्धीभूतो दशरथः प्रि- 

यसुहृदभूत् प्रीतिमान् शोभनहृदयवांश्वाभूत् । 'मुहृहृहदो मित्रामित्रयोः” इति हृदयश- 
ब्दस्प हृदादेश: । तदन्तरद्नत्वेन प्रसिद्ध हृदय॑ चाभूतू । चकारेण संबन्धिसुहृत्तव- 
समुचय: । तदिति दशरथपरं विधेयग्राधान्यात्कीबलम् । एवं च तत् संबन्धिस॒ह- 

द्रतदशरथः ह॒ृदर्य चाभूदिति वा। स् पूर्वोक्तित्रयात्मा दशरथः साक्षादानन्दश् । सा- 
क्षाच्छब्देनानन्दहेतावानन्दलात्कोपो व्यावतंते । साक्षान्मुख्य इल्यर्थ: । निखिलं 
जीवितफलमपि च कर्मज्ञानभक्तिरुपं जीवनप्रयोजन च । चकारः पूर्वसमुचायकः: । 
शरीरमभहुलेभो मानुषो देह इत्युक्तं शरीर चाभूत्। सकलवर्मसाधनलात् । जीवो वाभूत् 
जीवश्वाभूत् तस्म हि ज्ञानानन्द्मयलात्प्रेमास्पद्लम्। अतो जीवादधिकं समस्तकल्याण- 
गुणामतोदधित्वेनानन्दमयत्वेन च॒ प्रकृष्ट श्रियतरं प्रियो जीवः प्रियतरं ब्रह्म तथाविध 
यत्पर॑ ब्रह्म तदभूत् । यत एवं ततः कि नाभूत् । सर्वमप्यभूदित्यर्थ: । लोके संबन्धि- 
सुहृदादीनां तत्तन्मात्र्ममस्थ तु सर्वदा सर्वविधलमिति भाव:॥१३॥ यद्स्या इति। 
अस्था वा पत्युदंशरथस्य वा यत्पफ्ननत्रायितमभूद्रहसि गुप्तभाषणं विचारों वा जातः। 
आचारणिजन्तात्कतैरि क्त:। तत्राई दम्पत्योजीयापद्यो: प्रथगुपालम्भविषयो<5भूव॑ 
परस्परपरिद्यारेण परस्परविषये अयमेवमुक्तवानयमेव कृतवानियमेवमुक्तवती इयमेद 
कृतवतीद्यादिपरस्परापराधकथनपात्रमासम् । 'परमत्याहितमभूत” इति पाठो$पि दृश्य- 

ते । श्रणयकलहरूपजीवानापेक्षकर्मेति तदर्थ: । शेष पूर्ववत् । तदनु उपालम्भानन्तरं 



११२ उत्तररामचरिते 

अरून्धती--हा कष्टम् । अतिचिरनिरुद्धनिःश्वासनिष्पन्दहृद्यमस्या: | 

जनकई$---हा प्रियसखि | (इंति कमण्डलृदकेन सिश्वति ॥) 

कश्व॒ुकी-- 

सुहृदिव प्रकटय्य सुखग्रदां 
प्रथममेकरसामनुकूलताम् । 

पुनरकाण्डविवतेनदारुण: 

परिशिनष्टि विधिमेनसो रुजम् || १५॥ 

कोंसल्या--(आश्वल्॒ ) हाँ वच्छे जाणह, कहिं सि। सुमरामि दे 
णवविवाहलच्ीपरिग्गहेकमज्जरू संप्फुलमुद्धमुहपुण्डरीम आरुहन्लकोमु- 
दीचन्दसुन्द्रम् । एहि मे पुणो वि जादे, उजोएहि उच्चड्जम्। सबहा 
महाराअ एबं भणादि | एसा रहुउलमहत्तराणं वहू अम्हा्णं दु जण- 
असुदा दुहिदिव । 

७33+त-बब ली नीनननी नी न >> लत ++ ल ्जतल्न् औत++++ 

१. हा वत्से जानकि, कुत्रासि | स्मरामि ते नवविवाहलक्ष्मीपरिग्रहैकमज्जर्ल 
संफुलमुग्धमुखपुण्डरीकमारुह त्कोमुदी चन्द्र सुन्द्रम् । एहि मे पुनरपि जाते, उद्यो- 
तय उत्सज्ञम् | सदा महाराज एवं भणति । एपा रघुकुलमहत्तराणां वधूर- 
स्माक॑ तु जनकसुता दुहितेब । 

प्रसादानुष्ठानं कोपानुष्ठानं वा । मदधीनमभूदिलद्यर्थ: | स्मवालम् । तत्स्मरणेन साध्यं 

नासतीद्यर्थ: । यद्वृद्यमवस्कन्याक्रम्य दहति भर्मीकरोति । तत्स्मल्वार् कोपग्रसादयो- 
रन्यविषयल्ल॑ च पाठद्ये क्रमाद्विवक्षितम्। तत्र हि परस्परेत्युक्तिर्पलक्षणाथो ॥ १४ ॥ 
निरुद्धा: संचाररहिताः श्वासा: प्राणवायवों यर्मिन् तथोक्त निष्पन्दं च॥ सुहृद्ति। 
विधि: प्रथममादों सुहृदिव मित्रमिव सुखप्रदामेकरसामेकप्रकारामनुकूलतां योगक्षेम- 
हेतुभूतां प्रकट्य्य प्रकाशयित्रा पुनरनन्तरमकाण्डेन निर्निमित्तेन विवर्तनेन व्ययस्त- 
परिपाकेन दारुण: सन् कूर: सन्मनसो रुज हृदयपीडां परिशिनश्टि परिशिश्शं करोति। 
अकाण्डनिवर्तनेन दाबणो5काण्ड निवृत्तो भूल्वेत्यप्याहु: | सुहृदपि ब्वल्ला गतश्वेन्मन:- 
पीडां करोतीति साम्यम् ॥ १५ ॥ नवविवाहलक्ष्म्या: परिग्रहेण एकं मुख्य मज्जलं यस्य 

तथोक्तम् । कौमुयां कृततिकापोणमास्थां भवश्वन्द्र: कोमुदीचन्द्र: । आरोहन्ती ग्रादु- 
भवन्ती या कोमुदीचन्द्रचद्धिका तद्गत्सुन्द्रमन यस्थास्तथोक्ता । उत्सड्रमइमुयोतय 
उपवेशेन प्रकाशय । सर्वदा सर्वस्मिन्काले महाराजो दशरथ: । एषा सीता रघुकुले 

महत्तरा ये मनुप्रश्रतयस्तेषां वधू: न्रुषा । जनकछुता सीता भर्माक॑ तु मम तु 
दुहितेव मदमभिग्रायेण दुहतिवेत्येवे भगति ॥ देवी कौसल्या यथाह । तथेवेति शेष: ॥ 



चतुर्भो5डः | ११३ 

कश्षुकी--यथाह देवी । 
पश्चप्रयूतेरपि तस्य राज्ञः 

प्रियो विशेषेण सुबाहुशत्रु: । 
वधूचतुप्केडपि तथ्रेव नान््या 

प्रिया तनूजास्य यथेव सीता ॥ १६ ॥ 
,._ जनकः--हा प्रियसख महाराज दशरथ, एवमपि सर्वेप्रकार 
हृदयंगमः कर्थ॑ विस्मयेते । 

कन्याया: किल पूजयन्ति पितरो जामातुराप्त जन 
,. संबन्धे विपरीतमेव तदभूदाराधनं ते मयि। 

त्व॑ कालेन तथाविधोडप्यपहतः संबन्धबीज च त- 

द्वोरेडस्मिन्मम जीवलोकनरके पापस्य धिग्जीवितम् | १७॥ 
कौसल्या--जादे जाणइ, कि करोमि । दि्वज्जलेवपडिबद्ध- 

णिच्चलं हृदजीविदं म॑ मन्दभाइणी ण पडिच्चअदि | 

१. जाते जानकि, कि करोमि | दृढवज्जलेपप्रतिबन्धनिश्व॑ हतजीवितं मां 
मन्दभागिनीं न परित्यजति । 

पश्चप्रसूतेरिति । पश्च प्रसूतय: पुत्रा: यस्य॒ तथोक्तस्थापि । तस्य राज्ष: पह्लिस्थस्थ 
मुबाहुशत्रः रामः विशेषेण प्रिय: इष्टः । पश्च प्रसूतयो यस्मिन् बन्दे इति वा विग्रह:। 

निधारणे षष्ठी । 'तृतीयादिषु भाषित(सकं पुवद्गालवस्थ” इति पाक्षिकः पुवद्भाव: । पश्चानां 
मध्ये राम: प्रिय इत्यर्थ: | रामादयश्वत्वार: शान््ता चेति पश्च । वधूचतुष्केषपि सीतादिख- 
पाचतुथ्येषपि अस्य जनकस्य तनूजा सीता यथा तस्य राज्ञो दशरथस्य प्रिया तथा 
अन्या ऊरमेलाप्रभ्ृति: राज्ष: प्रिया न । अस्य तनूजा सीतेयनेन सीताया एवं जनका- 
भिसंधिना तनूजालं नान्यासामिति व्यज्यते । वधूचतुष्के5५पीति निधारणे सप्तमीद्रे- 
नात्॥१ ६॥ सर्वे प्रकारेर्धमें: हृदयंगम:। कन्याया इति । संबन्धे कन्यावरसंबन्धे । 
कन्याया: पितरो जनन्य: जनकाश्व जामातुवैरस्पाप्तं संनिहितबन्धुं जन पूजयन्ति किल 

संभावयन्तीति प्रत्िद्धमू । तदाराधनं पूजन ते मयि विपरीतमभूत् | खत्कतूंकरम- 
द्विषयकपूजनं सत् प्रतिलोम॑ जातमिल्यर्थ: | तथाविधो5पि तल कालेनापहत: । मया 

पूज्यमानं भवन्तं द्रह्ठुमन्याय्यं तावद्भाग्याभावेषपि केवल वा भवन्तं दर मदीयदे- 
चदुविपाको नाक्षम्यतेति भाव: । संबन्धबीज सीता चापहत लिज्नविपरिणाम: । पूर्वो- 
क्तयोरभावेषपि तादशभवदभिमता सीतापि देवेन नाक्षम्यतेति भावः । घोरे भयंकरे 

असिमिन्नेवविधवहुदुःखभाजने जीवलोकबिले पापस्थ पूजनविपर्यासादिहेतुभूतदुरि- 
तप्रचुरस्थ मम्र जीवितं प्राणधारणं घिक् । तत्कर्मिका निन्देत्यर्थ: । अन्रेदा्ी भवत्पू- 
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अरुन्धती--आश्वम्तिहि राज्ञि । बाष्पविश्रामो5प्यन्तरेषु कतैव्य 
एवं । अन्यच्च कि न स्मरसि । यदवोचहृष्यश्रज्ञाश्रमे युप्माक॑ कुल- 

गुरु | भवितव्यं तथेत्युपजातमेव । किंतु कल्याणोदर्क भविष्यतीति । 

कोसट्या--कुदो अदिकन्दमणोरहाए मह एदम्। 
अरुन्धती--तर्कि मन्यसे राजपत्नि, मृषो्य तदिति । न हीदे क्षत्रि- 

ये मन्तव्यम् | 

* आविभूतज्योतिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेषु मा संशयो5मूत् । 

भद्रा ब्ेषां वाचि लक्ष्मीनिंषक्ता 
नेते वा विहुताथी वदन्ति ॥ १८ ॥ 

(नेपथ्ये कककल: । सवे आकण्णेयन्ति ।) 

जनक;--अये, शिष्टानध्ययन इत्यस्खलित खेलतां बट्नां 
कोलाहल: | 

१. कुतोतिक्रान्तमनोरथाया ममेतत् | 

जादबभावे5पि यत्र तछ्ााभो लोकान्तरे तत्र गरमनस्थापि मदीयजीवनयोनिदुरितप्रति- 
बन्धकमिति भाव: ॥१७॥ दृढेन वजलेपेन बन्बकद्रव्यलेपेन यः प्रतिबन्धो विश्लेषानुत्पाद- 

स्तेन निश्चउ हृतजीवितं निन्यजीवितम् ॥ आश्रसिहि आश्रार्स दुःखलघूकरणं श्राप्रुहि । 
बाष्पस्थ दुःखाश्रुण: विश्रामो विच्छेदोईपि । अपिशब्देन बाध्यादिक समुचीयते । 
अन्तरेषु मध्ये मध्ये । अन्यच्च वाष्पविश्रामादन्यदपि । यत्कुछगुरुवैसिषप्ठ: अवोचत्तन्न 

स्मरसि किम् | भवितव्य तथेति परित्यागरूपेण भवन परिहायेमिति हेतो: । उपजा- 

तमापाततो जातमू। न ब्न्ततस्तथेद्यर्थ: । कल्याणोदक मद्नलपर्यवसायि भविष्यतीति 
यदवोचत्तन् स्मरति किम् ॥ अतिक्रान्तमनोरथाया असंभाव्याभिलाषविपयाया: ॥ 

मृषोयमिति मिथ्याववनमिति । आविभूतेति । आविभूतज्योतिषां परज्योतिर्वि- 
पयकापरोक्षज्ञानवतां ब्राद्मणानां विप्राणां ये व्याहारा उक्तयस्तेषु संशय: प्रामाण्यसं- 

देहो माभूत् नोत्पत्त्यई:। हि यस्मादेषां ब्राह्मगानां वाचि भद्रा मद्जलकरी लक्ष्मी: 

अथॉोपवायकलातिशय: । निपक्ता निद्यसप्निनी भवति । एते आविभूतज्योतिषो 
ब्राह्मणा: विद्वुतार्थामसदर्थों वाचमेकामपि गिरं न वदन्ति नोचारयन्ति। पूर्वन्र बहुव- 
चन तदीयसर्ववाचामपि प्रामाण्यवोधनार्थम् , अन्रेकवचन तु तदीययालिचिद्ववो प्यप्रा- 

माष्यं नेति बोधनाथ्थमिति द्रश्व्यम्। अन्न 'छोके 'सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्न धीरा 
मनसा वाचमक्कत । अन्ना सखायः सख्यानि जानते भर्देषां लक्ष्मीनिंद्दिताधिवाचि ॥ 



चतुर्थोडड्डः । ११५ 

कीसल्या--सुलहसोक्ख दाणिं बारत्तणं होदि | (निरुप्य ) अम्हहे, 
एदाएणं मज्झे को एसो रामभद्दस्स कोमाररुच्छीसावट्टम्भेहिं मुद्धललि- 
दरहिं अ्जेहिं दारओ अम्हाणं लोअणे शीअलावेदि । 

अरुन्धती--(खगतम् । सहर्षोत्कण्ठम् ) इृद नाम भागीरथीनिवेदित्त 
रहस्यकणोमृतम् । नत्वेवं वि्चः कतरो5यमायुप्मतोः कुशलूवयोरिति । 
(प्रकाशम् ।) 

कुव॒लयदलखसिग्धश्याम: शिखण्डकमण्डनो 
बटुपरिषदं एुण्यश्रीकः थ्रियेव सभाजयन् । 

पुनरपि शिशुभूत्वा वत्सः स में रघुनन्दनो 
झटिति कुरुते दृष्टः को5यं दशोरम्ताञ्ननम | १९ ॥ 

कश्च॒ुकी--नूलं क्षत्रियत्रह्मचारी दारको3यमिति मन्ये । 
जनक:--एवमेतत् । अस्य हि 

चूडाचुम्बितकड्डुपत्रममितस्तृणीद्वय पृष्ठ तो 
भस्मस्तोकपवित्रलाब्छानमुरों थत्ते त्वचं रोरवीम् । 

१. सुलभसोख्यमिदानीं बालत्वं भवति | अहो, एतेषां मध्ये क एप राम- 
च्ै कि चले / किम 

भद्रस्य कोमारलक्ष्मीसावष्टम्भेमुग्घललितैरद्जेदारकोउस्माक॑ लोचने शीतलयति | 

इति थ्रतिः स्फोरिता॥१८॥शिश्षगमनप्रयुक्ताध्ययनाभाव: शिशनध्ययन:॥सुलभं सोख्य 
यक्िंसथोक्तम् । अनेन 'रद्धो जनो दुःखशतानि भुड्ढे! इत्युक्तवाधकनिन्दा व्यज्यते । 
रामभद्रस्य कोमारलक्ष्म्या चन्द्रवदाह्मदकारिरामशशवस्थ॒ योडयमवश्म्भ: आलम्भन 
तत्सहिप: । लक्ष्मीपदेन शेशवस्थ॒ स्पृहणीयर्ल व्यज्यते । संबन्धशब्दत्वात्सापेक्ष- 
व्वेषपि समास: । मुग्धलठिते: सुन्द्रसुकुमार: ॥ हें: इशगमाल्रीतिः । उत्कण्ठा 
आकारादिविषयाभिलाष: । भागीरथीनिवेदितं गड्दया कथित रहस्यं गूढं यत्कर्णयो- 

रमसतबद्धोग्यम् । तदिदं नामायुष्मतो: कुशलवयोर्मध्ये कतरोइ्यमिति कुश इति वा 
लव इति वा न विद्यः न जानामि । 'अरुपदो द्वयोश्व! इत्येकत्वे बहुबचनम् । कुवल- 

येति । शिखण्डकमण्डन: काकपक्षघरो बदनां ब्रह्मचारिणां परिषदं सद्ः श्रिया कान््त्या। 

सभाजयतन्नलंकुर्वन् । अम्ृताजश्ननममृत्मयमजञ्जन॑ शीतलत्वादिभिः । तद्धि रमणीयमिति 

कविसमयप्रसिद्धि: ॥१९॥ मन्ये अनुमिनोमि ॥ एतद्धव्रता संभाव्यमानमेव वस्तुभूतम्। 

चूडाचुम्बितेति । चूडाचुम्बितानि संयुक्ताम्राणि कइ्डपत्राणि बाणपक्षा यर्िंसथो- 
क्तमू । प्ृष्ठतो5मितः पष्ठे । द्योभागयोरितद्यर्थ: । भस्ममयं स्तोकमत्पं पवित्र पावन 
ठाउ्छन पुण्ड यस्त्र स तथोक्तम् । उरः रौरबीं ऐणेयों त्वचं धत्ते । मोर्व्यात्मकरश- 



११६ उत्तररामचरिते 

मोव्या मेखलया नियन्त्रितमधों वासश्र माश्लिषप्ठक 
पाणो काममुकमक्षसूत्रवलूयं दण्डो5परः पैप्पलः | २० ॥ 

भगवत्यरुन्धति, किमित्युत्मेक्षसे कुतस्त्योड्यमिति । 
अरुन्धती--अद्येव वयमागता: । 
जनकः--आये गृष्टे, अतिकोतुक वर्तते । तद्भगवन्तं वाल्मीकिमेव 

गत्बा प्च्छ। इमे च दारकं ब्रूहि। वत्स के5प्येते प्रवय्स्त्वां दिहृक्षव इति । 
कश्षकी--यदाज्ञापयति देव: । (इति निष्काती ) 
कोसल्या--किं' मण्णेध। एव्वं भणिदो अअमिस्सदि वा ण वेत्ति। 
जनकः--भिद्यते वा सद्ृत्तमीहृशस्य निर्मोणस्य । 
कोसल्या--(निरुप्य ) केहँ सविणअणिसमिदगिट्टिवअणो विस- 

जिदासेससरिसदारओ एत्तोमुहं अवसारिदों एब्ब स वच्छो । 
जनक:---चिरं निर्व्य ) भोः, किमप्येतत् । 

महिन्नामेतस्मिन्विनयशिशिरो मोग्ध्यमस॒णो 
विदग्पैर्निग्रोद्ो न पुनरविदग्पैरतिशयः । 

१. कि मन्यध्वे | एवं भणित आगमिष्यति वा न वेति 
२. कथं सविनयनिशमितग्ृश्विचनो विसारजताशेषसदशदारक इतोमुखम- 

पसरित एव स वत्सः | 

नया नियत्तरितं माज्जिश्ट मश्िष्टरक्ते वास: अधः उरसो5घस्तात । क्षत्रियत्रह्मवारिणां 

मेखलेत्युक्त माज्निष्ट राजन्यस्य इति च। पाणों कामुक धनुरक्षसूत्रवलय्य जपम।लिकावल- 

यम् । अस्तीति शेष: । “अपरे पेप्पल:” इति पाठे अपरे पाणों अश्रत्थदण्ड:॥ “अपर: 

पेप्पल:? इति पाठे धनुदंण्डादपर:। भन््य इत्यर्थ:॥२०॥ कुतस्त्यः कर्माद्भधव: ॥ अतिश- 
यित॑ कोतुकं॑ विशिश्वस्तुजिज्ञासौत्कण्व्थम् । प्रवयसो वृद्धा: । दिरृक्षव: द्रष्टमिच्छव: ॥ 
यदाज्ञापयतीद्यत्न तदनुतिष्ठामीति शेष: ॥ एवं भणितः प्रवयसस्त्वां दिदक्षव 
इत्युक्त: सन् आगमिष्यति किमिति मन्यध्वे । कि संदिग्धे ॥ ईेध्शस्य लोकोत्तरस्य 
निर्मोणस्थाकारस्य । निर्मीयते यन्निमोणम् । कर्मणि ल्युट् । 'इत्यत्युटो बहुलम्! इत्युक्ते: । 
सद्दुत्त सदाचारो भियते वा। छिन्न॑ भवति किमित्यर्थ:। 'कर्मवत्कर्मणा” इति यगात्मनेपदे ॥ 
सविनय निशमितं श्रुतं ग्रष्टिवचनं येन तथोक्त: ॥ एतद्वक्ष्यमाणं किमपि अपूर्वेमि- 

त्यथ: । तद।ह-महिस्नामित्यादि । विनयेन ज्ञानवृद्धशीलबृद्धसबन्निधो खनिकर्ष- - 
पर्यवसाय्यवस्थानेन शिशिर: शीतल: मौग्ध्येन बाल्येन मस्णः पोरुष्यरद्दित: । बि- 
दग्घे: सृक्ष्मद्शिभिर्निग्राद्यो निर्णेयः । अविदग्पैः पुनर्न ग्राद्यो निर्णतुमशक्य: । एत- 

स्मिन्मद्विन्नामतिशय: लवनिष्ठप्रकृश्ज्ञानतेज:प्रकृतिगुणादिमाहात्म्यानामुत्कष: । संमो- 
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मनो में संमोहस्थिरमपि हर॒त्येष बलवा- 
नयोधातुं यद्वत्परिलघुरयस्कान्तशकलः ॥ २१ ॥ 

लव;---(अविश्य ) अविज्ञातवयःक्रमोचित्यात्यूज्यानपि सतः कथ- 
मभिवादयिष्ये | (विचिन्य )) अय॑ पुनरविरुद्धप्रकार इति वृद्धेभ्यः 
श्रंयते | (सविनयमुपसत्य )) एप वो लवस्थ शिरसा प्रणामपयोय: । 

अरुन्धतीजनको---कल्याणिन् , आयुष्मास्भूया: । 
कौसल्या--जाद, चिरं जीव । े 
अरुन्धती-- एहि वत्स । (व्वमुत्सज्षे गृहीला। आत्मगतम् |) दिल्ला 

न केवलमुत्सड्श्रिरान्मनोरथो<पि में पूरितः । 
कौसल्या--जाद, इदो वि दाव एहि ।(उत्सक्ने गहीत्रा ) अम्हहे, ण 

केवल दरविप्पटकन्दोट्टमंसठुजलेण देहबन्धणेण कवलिदारविन्दकेसरक- 
० # 

साअकण्ठकलहंसघोसपघर्घराणुणादिणा सरेण अ रामभद्द॑ अणुसरेदि । 
णं कठोरकमलगठ्भप्फम्मलसरीरप्पस्सी वि तारिसो एव्व । जाद, 

१, जात, चिरं जीव | 
२. जात इतोडपि तावदेहि | अहो न केवल द्रविस्पष्कुबलयमांस- 

लोज्ज्बलेन देहबन्धनेन कवलितारविन्दकेसरकषायकण्ठकलहसघोषघर्रानु- 

नादिना खरेण च रामभद्रमनुसरति। ननु कठोरकमलगभपक्ष्मलशरीरस्पशों- 

हेन मूच्छेया स्थिरममि काष्टवन्निष्पन्दमपि मे मनश्वित्त परिलघुरत्प: अयस्कान्तशकलः 
अयस्कान्तखण्ड: अयोधातु यद्वल्लेहपिण्डमिव हरति कर्षति | अन्र विनयशिक्षिरों 
मोग्ध्यमस्ण इत्याभ्यां सलिलहिमोपश्म्भेन ज्योत्ल्रीभवतां सूर्यतेजसां साहरश्य॑ व्यज्यते 
॥२१॥क्रमः सत्काराद्ानुपूरत्य वयः स्थाविरादिक वय:क्रमस्तस्यौचियं प्राप्ततता । ज्ञातं च 

तद्॒यःकमोचितयं तस्थाभावः अज्ञातवय.क्रमौचित्यम् । अथाभावे अव्ययीभावः । अ- 
पत्रम्या इति प्रतिषेघादम्भावों न । तथा च वयःक्रमौचिल्ज्ञानाभावादिद्यर्थ: । क- 

थमभिवादयिष्ये केन क्रमरूपग्रकारेण नमस्करिष्ये । अविरुद्धः अविपरीतः प्रका- 
रो$नुष्टानविशेष: । स्रामान्यबृद्धविषयकप्रणामकरणरूप इति भावः । सभायां प्रत्येक॑ 

न नमस्कुयांदिति गोतमस्मरणमिहाभिप्रेतम् ॥ उत्सब्ने अड्डे ॥ दिश्येत्यानन्दे। उत्सड: 
केवल न पूरित: किंतु मनोरथो5पि प्ररित इत्यर्थ: ॥ जातेति संबोधनम् । विष्प- 

टमिति विस्तृतवाचकम् । कन्दोध्शब्द: कुबलयवाची । घपेरश्व कांस्यध्वनिस्तद्वद- 

नुकरणं तथाविधेन । अनुसरति अनुकरोति । कठोरस्य समग्रस्य कमलस्य गर्भव- 

दान्तरपत्रवत्यक्ष्मल: स्फीतः तादश एवं रामभद्रस्पशंसदश एवं । चुबुकमघराधो- 
देशम् । निपुणं निरूप्यमाण: हेतुमिः पदुतरं विचार्यमाण: । अयमिति शेष: । मुख 
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पेक्खामि दे मुहपुण्डरीअम् । (चडुकमुन्नमस्य निरूप्य सबाध्पाकृतम् ।) राएसि. 

किंण पेकक््खसि णिउणं णिरूवजन्तों वच्छाए मे वहृए मुहच- 
न्देण वि संवददि एव्व । 

जनक/--पह्यामि सखि, पर्यामि । 
कीसर्या--अम्हहे, उम्मत्ती भूदं विअ मे हि भर कुदोमुहं विलवदि । 
जनक/-- 
वत्सायाश्र रघूद्ृहस्य च शिशावस्मिन्नभिव्यज्यते 

संवृत्ति: प्रतिबिम्बितिव निखिला सैवाकृति: सा दुतिः । 
सा वाणी विनयः स एवं सहजः पुण्यानुभावोप्यसो 

हा हा देवि किमुत्पथथैमेम मनः पारिष्ठव घावति ॥ २२ ॥ 
कोसल्या--जाद, अत्थि दे मादा, सुमरसि वा तादम् । 
लबव॒१--नहि । 

कोंसल्या--तदो कस्स तुमम् । 

5पि ताहश एवं । जात, परश्यामि ते मुखपुण्डरीकम् । राजर्षे, कि न प- 

इयसि । निपुणं निरूप्यमाणों वत्साया में वध्वा मुखचन्द्रेणापि संवदत्येत्र 
१, अहो, उन्मत्तीभूतमिव मे हृदयं कुतोमुखं विलपति । 
२, जात, अस्ति ते माता, स्मरसि वा तातम् | 
३. ततः कस्य त्वम् । 

चन्द्रेण संवदत्येव । सीतामुखचन्द्रेति योगिकसाहश्यप्रमाणविषयों भवति ॥ पश्यामि 
सखि पद्यामीति आद्रद्धिरक्ति: ॥ उन्मत्तीभूतमिव विश्रान्तमिव कुतोमु्ख यत्र 

कापि असंभाव्यविषये लगप्ममिति यावत् । विलपति परिदेवयति । विवलते! इति 

च पाठ:॥ बत्साया इति । अस्मिन् शिशों लवे वत्साया: सीताया रघूद्वहस्य 
रामचन्द्रस्थ च संदत्तिः संपके: । संबन्ध इत्यर्थः । प्रतिबिम्बितेवाभिव्यज्यते अभिव्य- 
क्ता भवति । दर्षणादों बिम्बबहृश्यत इब्मर्थ: | निखिला कृत्ला आक्ृतिरवयवस्थानवि- 
शेषः सेव सीता रघूद्हसंबन्धिन्येव । द्रुतिलावण्यं तयोरेव संबन्धिनी । वाणी लवस्य 
वाकू सा तयोरेव संबन्धिनी । विनय: प्रश्नय: स एवं सहज: खाभाविकः । पुण्य- 
आसी पावनश्वासी अनुभावः समीचीनव्यवसाय: ; असो सीतारघूदहसंबध्येव । अदू- 

रविप्रकृष्टवाच्यो 5द:शब्द: । 'अनुभावः प्रभावे च सता च मतिनिश्चये” इत्यमर:। देवि 
सीते, मम मनः पारिष्ठवे सत् चश्वलं सत् उत्पथरमार्गें: घावति अनवस्थितं भवति । हा 
हा। दुःख्यत इब्यर्थ:। देवीयनेन देवभूयंगतायास्तव कथमिद् संगच्छत इति व्यज्यते । 
अत एव ह्युवथरित्युक्तम् । अन्न च “ऋकपूरब्धू:पथामा-! इति समासान्तः ॥२२॥ करय 
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लब॒३--भगवतः सुग्रहीतनामभेयस्य वाल्मीके: । 
कौसल्या--अयि जाद, कहिदबं कहेहि। 
लब१---एतावदेव जानामि । 

(नेपथ्ये |) 

भो भो: सेनिकाः, एप खल़ कुमारश्रन्द्रकेतुराज्ञाययति न केनचि- 
दाश्रमाभ्यणेभूमय आक्रमितव्या इति । 

रुन्धतीजनको--अये, मेथ्याश्वरक्षापसज्भादपागतो वत्सश्रन्द्रके 
तुद्रेष्टनय इत्यसों सुद््विसः । 

कीसल्या--वंच्छलक्खणस्स पुत्तओो आणवेदित्ति अमिदविन्दु 
न्द्राईं अक्खराई सुणीअन्दि । 

लव॒;--आये, क एप चन्द्रकेतुनोम । 
जनकः--जानासि रामलक्ष्मणी दाशरथी । 
लव॒१--एतावेबव रामायणकथापुरुषो । 
जनकड--अथ किम । 

लव/--तत्कथ न जानामि । 
जनक--तस्य लक्ष्मणस्यायमात्मजश्रन्द्रकेतु: । 
लव;--ऊर्मिलायाः पुत्रस्तर्हिं मेथिलस्य राजर्षेदोहित्र: । 

अरुन्धती--भाविप्कृतं कथाप्रावीण्यं वत्सेन । 
जनक;---(विविन्ल ।) यदि त्वमीदशः कथायाममिज्नषस्तद्भहि तावत्प- 

आकलन लू जजजनलक बन >> 

१. अयि जात, कथितव्य कथय | 

२, वत्सलक्ष्मणस॒ पुत्रकः आज्ञापयतीत्यम तबिन्दुसुन्द्राण्यक्षराणि श्रयन्ते । 

जम । कस्माज्ञात इल्यर्थ: । स॒गद्ीतं सुष्ठु प्रतिपादितं नामधेयं यस्य तथोक्तस्य वाल्मीकेस्त- 
स्माजात:॥ सेनिकाः सेनासमवायिन:। अभ्यणेभूमयः समीपदेशा:। ता: नाक्रमितव्या 
न केनापि स्प्रशव्या इति | आज्ञापयतीलर्थः ॥ मेध्याश्वस्य॒ यज्ञाज्ञाश्वस्र प्रसज्ञादवश्यानुरो- 
द्वव्यबाद्वेतो: दृश्व्य इति सुदिवस> । चन्द्रकेतुदशनाच्छोभनदिवसो5यं विस्मयनीय 
इत्यर्थ: ॥ अम्तबिन्दुसुन्दराण्यक्षराणि सुधापषत इव भोग्या: बणो:॥ दाशरथी 
दशरथपुतन्रो जानासि किमिति काक्का योजनीयम् ॥ रामायणकथाया: रामायणनाम- 
कवाक्यप्रबन्धस्य पुरुषी प्रतिपादों ॥ अथ किमिल्यज्ञीकारे ॥ तह ऊर्मिलापुत्रत्वे 
मोथिलस्य मिथिलाधिपते: ॥ आविष्कृतं प्रकाशितम् । वत्सेन लवेन ॥ कथायाम भिद्ठसत- 
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स्यामस्तेषा दशरथस्य पुत्राणा कियन्ति किंनामधेयान्यपत्यानि केए 

दारेषु प्रसूतानि। 
लव६--नाय॑ कथाविभागोउस्मामिरन्येन वा अ्रुतपूबेः । 
जनकः--कि न प्रणीतः कविना । 

लव्ः--प्रणीतो न प्रकाशित: । तस्थेव को5प्येकदेश: प्रबन्धान्त: 
रेण रसवानभिनेयार्थ: कृतः | तं च खहस्तलिखितं मुनिर्भगवान्व्यसूजद्ध- 
गवतो भरतस्य तोयत्रिकसूत्रधारस्य | 

जनकः-- किमथम । 
लब॒३--स किल भगवान्मरतस्तमप्सरोभिः प्रयोजयिष्यतीति । 

जनक$--सवेमिदमाकूततरमस्माकम् | 
न् रन 

लव१--महती, पुनस्तस्मिन्भगवतो वाल्मीकेरास्था । यतः केषां- 
चिदन्तेवासिनां हस्तेन तत्पुस्तक भरताश्रम प्रति प्रेषितम् । तेषामनुया- 
त्रिकश्वापपाणि: प्रमादच्छेदनाथमस्मद्धाता प्रेषितः । 

कौसल्या--भादावि दे अत्थि । 
लब॒!--अस्त्यायेः कुशो नाम । 
कोसल्या-- जेद्ेत्ति भणिदं होदि । 

-ै+-+ ७५ ७» ७ -ननकन----3मनक निया “पा + जि या कं 

१. आतापि तेउस्ति । 
२, ज्येष्ट इति भणितं भवति । 

त्पतिपायार्थज्ञानवान् । किंनामघेयानीद्यारभ्य केयु असूतानीतद्यन्तस्थ ब्रह्दीलनेना- 

न्वय: । पश्याम: अस्मज्ञ्ञातविषयकलद्ववन झणुम इल्यर्थ: ॥ कथाविभाग: कथे- 

कदेशः ॥ प्रणीतः कि न प्रबन्ब्रः कि नोक्त: किमिति वा न प्रकाशित: न श्रावितो 

नाध्यापितश्व ॥ तस्य रामायणस्थ को$पि अनिर्धारित: एकदेशोंउश: । स च सप्तम 
वक्ष्यमाणान्तनोटकार्थक इति ज्ञेयम् श्रबन्धान्तरेण श्राव्यप्रबन्धातिरिक्त दृश्यप्रबन्ध- 

रूपकरूपेण वा रखवान् कदरणाद्धु तरसग्रतिपाइंकः सवोकणनादितररसग्रतिपादक: 

अभिनेयः सत्याड्विकादिचतुविधामिनयप्रकाइग्रो5र्थ: अभिधेय: यस्थ तथोक्तीकृतः । 
मुनिवाल्मीकि: । ताय॑त्रिकपृत्रधारस्य नृत्तगीतवादित्रशाज्राचार्यस्य भरतस्थ भावराग- 
तालशात्नाचार्यलमूलकृत्तदायक्षरघटतनरतनाबरस्य ॥ त॑ प्रबन्ध अप्सरोभि: ग्रयो- 
ज्यकतृभि: । प्रयोजयिध्यतीलेतदर्थ4 ॥ सवमिदं प्रणीतस्याप्रकाशन प्रबन्धान्तरेण क- 
रणं भरतं प्रति श्रेषण चाकूततरं गूढर्थकम् ॥ आस्था आवश्यकन्नप्रकारकेच्छा । अनु- 

यात्रिको इनुचरः प्रधादस्थानवधानग्रयुक्तप्रतीतस्थ॒च्छेदनाथे निवृत्त्यर्थमस्मद्भाता म- 
त्महज: ॥ आर्य: पूज्य: ज्येन््ठ इति भणितं. ऊैवति अग्रज इति ध्वनितं भवति ॥ 
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लव॒$--एवमेतत् । प्रसवानुक्रमेण स किल ज्यायान् । 
जनकः--किं यमावायुप्मन्तों । 
लबव्३--अथ किम । 

जनक;--वत्स, कथय कथाग्रपश्चय् कियान्पयन्तः । 
लब॒ः--अलीकपोरापवादोद्विभेन राज्ञा निवोसितां देवीं देवयजन- 

संभवां सीतामासन्नप्रसबवेदनामेकाकिनीमरण्ये लक्ष्मण: परित्यज्य 
प्रतिनिवृत्त इति | 

कोसल्या--ह। वच्छे मुद्धम॒हि, को दाणिं दे सरीरकुसुमस्स झत्ति 
*देबदुबिलासपरिणामों एक्राइणीए निवडिदो । 

जनकः--हा वत्से, 
नृने त्वया परिभव॑ च वर्न च धोरं 

तां च व्यथां प्रसवकालक्ृतामवाप्य । 
ऋव्याद्रणेषु परितः परिवारयत्सु 

संत्रस्तया शरणमित्यसक्ृत्स्म्तोडहम् || २३ ॥ 

लव॒६--अआर्ये, कावेतो । 
अरुन्धती--हयं कोसल्या | अय॑ जनकः । (लव: सबहुमानखेदको- 

तुक पर्यति ।) 

जनक;---अहो निर्देयता दुरात्मनां पोराणाम् । अहो राममद्रस््य 
क्षिप्रकारिता । 

१. हा वत्से मुग्धमुखि, क इदानीं ते शरीरकुसुमस्थ झटिति देवदु- 
विंठासपरिणाम एकाकिन्या निपतितः | 

प्रसवानुक्रमेणोत्पत्तिप्रकारेण । ज्यायान् ज्येष्ठ; । यमसाधारणपूर्वजानुजल्व्यवस्थापक- 

जननानुपूर्व्येण ज्येष्ठ इति भाव: ॥ अत एवं पृच्छति--किं यमाविति ॥ कथाप्रपश्चस्य 
कथाविस्तरस्थ। पथन्तो 5वसानम्। यद्ठा प्रपद्चनं प्रकाशन प्रपश्चस्तस्य को5वधि:। कियत्प- 

यन्तं प्रकाशित इत्याशयः ॥ अलीको मिथ्याभूतः पोरापवादः पेरकतृकदोषकथन 

तेनोद्विमेन संभ्रान्तेन राज्ञा रामेण निर्वासितां गहाच्यावितां देवयजनसंभवां याग- 

भूमिजातां परित्यज्य लक्ष्मणः ग्रतिभिद्ृत्त इति यत् एष पर्यन्त इति योजना ॥ श- 

रीरकुसुमस्य कुसुमसत्शशरीरस्थ । देवदुर्विासस्थ देवदुश्वेश्तिस्स परिणामः फलोप- 
वानम् । क इति दुःख्यते ॥ नूनमिति । ऋव्याद्रणेषु व्याप्रादिषु परितः समन््तात्परि- 
वारयत्सु सत्ठु मण्डलीकृट व्याप्रुवत्सु सत्सु । संत्रस्तया ल्याहं शरणमिति स्घृतः 

नूनं संभावये ॥ २३ ॥ इुरात्मनां दुर्बुद्धीनाम् । क्षिप्रकारिता असमीश्यकारिलम् 0७ 
उ० रा० ११ 
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एतद्वेशसवज्धोरपतन शश्वन्ममोतरश्यतः 
क्रोधस्य ज्वलितु झटित्यवसरश्रापेन शापेन वा। 

कोसल्या---सभयकम्पम् ) मैअवदि, परित्ताअदु । पसादेहि कुविदद 
राएसिम | 

लव।-- 
एतद्धि परिमूतानां प्रायश्वित्त मनस्विनाम् । 

अरुन्धती -- 
राजन्नपत्यं रामसते पाल्याश्र कृपणा जना: ॥ २४ ॥ 

जनका-- 
शान्त वा रघुनन्दने तदुभयं यत्ुत्रभाण्ड हि मे 

भूयिष्ठद्विजबालबृद्धविकलखेणश्र पोरो जनः ॥ २५० ॥ 
(प्रविस्य संश्रान्ता बटव: ।) 

कुमार कुमार, अश्वोडथ इति कोडषि भूतविशेषों जनपदेप्वनु- 

श्रूयते, सो5यमधुनास्मामि: स्वयं प्रत्यक्षीक्ृतः । 
लव/---अश्रो5श्व इति नाम पश्मसमाम्नाये सांग्रामिके च पठ्यते । 

तद्गुत कीटशः । 

११, भगवति, परित्रायताम् , प्रसादय कुपितं राजर्षिम | 

पतद्वैशसेति । एतद्वेशसमेव महाव्यसनमेव वज़स्थाशनेधोरें पतन तीक्ष्पपातन 
शबश्रदुत्पश्यतो मम क्रोधस्स शापेनानिशेषधायकसंकल्पेन चापेन च मारकपनुषा च 
झटिति ज्वलितुमवसरः प्राप्तकालता । राजषिलादिति भावः ॥ प्रसादय प्रसन्न कुरु ॥ 

धतदिति । परिभूतानामवमतानां मनखिनां मद्बामनर्सा प्रायश्रित्त कोपप्रतीकार: 
एतत् ग्रसादनमित्यर्थ: ॥ अपल रामः कृपणजनाथ्व ते पाल्याश्व रक्षणीया: 
॥ २४ ॥ श्ञान्तं वेत्यादि । वा अथवा । शापेन चापेन च ज्वलनाभावे इल्यर्थ: । 

ययस्मात्पुत्रभाण्डं पुत्र एवं भाण्ड मूलवद पुत्रभूतरामात्मकमूलवनम् । भूयिश्टानि 

भूयांसि द्विजाः बाला: शिशवः बृद्वा: स्थविरा: विकला: अग्थबाधिरादय: ज्रेणं स्रीस- 
मूह: यस्य तथोक्त: पीरो जनश्व मे हि मदीया: किल । तस्मात्तदुभय शापश्वापश्र शान्त 
भवतु निश्ृत्तं भवतु । रुषं न दधे कोर्प न धारयामि । यद्वा यवस्माडू यिष्ठद्वि जबालब- 

द्वविकलद्नण: पौरो जन: । चकारेण रामः समुचीरते। तदुभय पौरजनरामात्मकोभर्य 
में पुत्रभाण्ड पुत्रात्मकमूलवनवन्मम संरक्षणीय तत्तस्मात् शान्तं॑ क्रोपेन ज्वलिला 
अल रुप न दपे क्रोध न धारयामि । स्थैयद्ोतनाथ द्विकथनम् ॥ २५ ॥ बठव: ग्र- 
विश्य । अन्र आहुरिति शेष: । भूतविशेषः प्राणिविशेष: । जनपदेषु कोसलादिदेशेषु। 
आरण्यकल्लादेवमुक्ति: । श्ूयते शाब्दवोधविषयों भववि। अल्यक्षीकृतः चक्लुविंषयी- 
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बटव$--अये, श्रयताम् । 

पश्चात्पुच्छ॑ वहति विपुलं तच्च धूनोत्यजस्॑ 
दीधेग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एवं। 

शप्पाण्यत्ति प्रकिरति शकृणिण्डकानाम्रमात्रा- 

न्कि व्याख्यानेत्रजति स पुनदूरमेश्ेह्दि यामः ॥ २६ ॥ 
(इत्यजिने हस्तयोश्वाकर्षन्ति ।) । 

लवब्॒;--(सकोतुक्रोपरोधविनयम् ।) आयोः, पर्यत । एमिनीलो5स्मि। 
(इति त्वेरितं परिक्रामति ।) 

अरुन्धतीननको--महत्कोतुक॑ वत्सस्प । 
कोसल्या--अरण्णगठ्भरूवालावेहिं तुम्हे तोसिदा अम्हे अ। भज- 

वदि, जाणामि त॑ पेक्खन्ती वश्चिदा विज | ता इदों अण्णदो मविअ 
प्रेक्सम्ह दाव पलायन्तं दीहाउम । 

अरुन्धती--अतिजवेन दूरमतिक्रान्तः स चपलः कथ्थ दृश्यते । 
कश्लुकी--(अविश्य ॥) भगवान्वाल्मीकिराह ज्ञातव्यमेतदवसरे भव- 

द्विरिति। 

१. अरण्यगर्भरूपालापैयूय॑ तोषिता ब्य॑ च । भगवति, . जानामि त॑ 
ग्रेश्यन्ती वश्चितिव । तस्मादितोडन्यतो भूत्वा ग्रेक्षामहे. ताबत्पछायन्तं 
दीर्घायुषम् । 

कृत: । पशुसमात्नाये पशुद्वव्यकयागप्रतिपादकवेदभागे, साड्डामिके युद्धकाण्डे च। कीहश: 

किंठक्षण: ॥ पश्चाद्त्यादि । सः अश्व इल्युच्यमान: बिपुलं पुच्छे पश्चाद्वहति । 
वनमहिष: कोइयमुमयतःपुच्छ इत्यारण्यवासनानुरुपेण व्यावृत्यय॑ पश्चात्पदम् । 
अन्यथा पुच्छस्य पश्चाद्नहनाव्यभिचारात् । विपुलमियनेन खरव्यावृत्तिः | तस्य हि 
पुच्छ गोचद्रज्जूकतं भवति । एवं च वक्ष्यमाणविशेषणानां तत्साधारणत्वे5पि न दोष: । 

धूनोति चालयति । दीघ॑ग्रीवो भवति आयतकण्ठो भवति । तस्थ खुराखलार एवं । 
नाधिका इल्यर्थ: | शष्पाणि बालतृणानि अत्ति खादति । शक्ृत्पिण्डकान् पुरीष- 

पिण्डकानाम्रमात्रान् रसालशलाटुपरिमितान प्रकिरति विक्षिपति । स पुनदूरं ब्रजति 

_गच्छति ॥ २६ ॥ कोतुक॑ हषे:, उपरोध: बलात्कियमाणलम्॥ अरण्यगर्भाणां अर- 
प्यचरशिश्नां रुपेरालापैश्व तोषिता यूयम् । अहँ त॑ पश्यन्ती वश्चितेति जानामि । 
रामभद्रसंवादेन प्रलोमिताहमिति भाव: ॥ कश्चुकी । गृश्रित्यर्थ: । अवसरे प्राप्त- 
काले ॥ एतद्वाल्मीकिवाक्यमतिगम्भीरं गूढाशयं किमपि अपूर्वम् ॥ वृद्धानामरुन्धती- 
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जनक/--अतिगम्भीरमेतत्किमपि । भगवत्यरुन्धति, सखि कोसल्ये. 
आये यृष्टे, स्वयमेव' गत्वा भगवन्त प्राचेतर्स पश्यामः । 

(इति निष्कान्तो बृद्धवर्गं: ) 

(प्रविद्य बटवः ।) 

पश्यतु कुमारस्तावदाश्रयेम् । 
लवः--दृष्टमवगतं च | नूनमाश्वमेधिकोडयमश्वः । 

बटव३--कर्थ ज्ञायते । 
श्र आर ट हि वि 

लव॥--ननु मूखांः, पठितमेव हि युप्माभिरपि तत्काण्डम् । कि न 
पश्यथ प्रत्येक शतसंख्या: कवचिनो दण्डिनो निषज्ञिणश्र रक्षितारः । 
तत्पायमेवान्यद्पि दृश्यते | यदि च विप्रत्ययस्तत्पच्छथ । 

बटव१--भो भोः, किंप्रयोजनोउ्यमश्र: परिवृतः प्येटति । 

लव॒३--(संस्ट्रृहमात्मगतम् )) अश्रमेध इति नाम विश्वजयिनां क्षत्रि- 
याणामूज॑स्वलः सवेक्षत्रपरिभावी महानुत्कषैेनिकृष: । 

(नेपथ्ये ।) 

योड्यमश्र: पताकेयमथवा वीरघोषणा । 
सप्तलोकेकवीरस्थ दशकण्ठकुलद्विष: ॥ २७ ॥ 

लब्॥३--(सगवेमिव ।) अहो संदीपनान्यक्षराणि । 

प्रभतीनां वर्ग: समूह: ॥ दृ्श चक्षुविषयीकृतम् । नूनमाश्रमेधिकोयमश्व॒इत्यव- 

गतम् अनुमितम् । अश्रमेधाय ग्रभवद्याश्रमेषिक: ॥ तत्काण्डमश्वमेधग्रतिपादकश्रति- 
भाग: । बालकाण्डं वा तत्रापि हश्वमेष: प्रसक्त: । काण्डोअच्लीत्युक्ते: क्लीबलम। शर्त 
कवचिनः शर्ते निषद्विण: शरधिवन्तः । शतमिलर्थ:। शतं दण्डिन: शर्ते रक्षितार इयेतन्न 

परश्यथ किमित्यर्थ: । तत्पायमेवान्यद्पि कववचिप्रभ्नतिसुसदश चान्यदपि । अनीक#मि- 

द्यर्थ: । विप्रययो यदि संशयश्ेत् ॥ किंप्रयोजन: किंफलक: । परिवृतः । रक्षितृभि- 

रिति शेष: । पर्यटवि परित्रतः संचरति परिगतो गच्छति ॥ अनागते वस्तुनीच्छा 
स्पृद्दा । सर्वक्षत्रपरिभावी सकलराजकुलपरिभवजनक: । उत्कषानेकष: उपादियवैलक्ष- 
प्यज्ञापकटपद्विशेष:। ऊजेखल: बलिप्ट: । अविचाल्यनिकप इलर्थ: ॥ योउयमिति | 
यो5्यमाश्वमेधिको 5श्व: । इयम । अश्र इल्यर्थ: । विधेयप्राधान्यात्त्रीलं पताकाल विधेयम ! 
सप्तावयवेषु लोकेषु एकवीरस्य एकेयु प्रधानेषु वीरयति पराक्रमत इत्येकवीरः तस्य । 

सप्तलोकेल्यन्र मध्यमपदलोपवत्समास: । पात्रादिलं वा वीरेक इत्यापत्तिवारणाय एकेयु 
वीरयतीति विग्रहो5ज्जीकृत: । दशकण्ठकुलस्थ रावणवंशस्थ द्विद शासिता । तस्य 
राघवस्थ पताका विजयध्वजो 5थवा पूर्वोक्तातिरेकेण वीरघोषणा वीर इति जगदा- 

कर्णनानुकूलव्यापार: ॥ २७ ॥ गर्व: परोत्कर्षानाद्र: | संदीपनानि क्रोधजनकानि । 
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बटव;--किमुच्यते । प्राज्ञ: खल कुमारः | 
लव॥/--भो भोः, तत्किमक्षत्रिया प्रथिवी यदेवमुद्धोप्यते । 

(नेपथ्ये ।) 

रे रे, महाराज प्रति कुतः क्षत्रिया: । 
लव--थिग्जाल्मान् । 

यदि नो सन्ति सन्त्येव केयमद्य बिभीषिका । 
किमुक्तेरेभिरधुना ता पताक़ां हरामि वः ॥ २८ ॥|* 

हे बटवः, परिवृत्य लोष्ठैरभिप्नन्त उपनयतैनमश्रम । एप रोहितानां 
मध्येचरो भवतु । 

(प्रविश्य सक्रोधः) 

पुरुष/--धिक्चपल, क्िमुक्तवानसि । तीशणतरा ब्यायुधश्रेणयः शि- 
शोरपि ह्तां वा न सहन्ते । राजपुत्रश्न्द्रकेतुदुदान्तः सोडप्यपूवारण्य- 
दशनाक्षिप्तहदयो न यावदायाति तावत्त्वरितमनेन तरुगहनेनापसपत । 

बटव४--कुमार, कृत॑ कृतमश्रेन | तजेयन्ति विस्फारितशरासनाः 
कुमारमायुधीयश्रेणयः । दूरे चाश्रमपदम् | इतस्तदेहि । हरिणुतेः 
पलायामहे । 

मनःप्रज्वलनं क्रोध: इति ह्युक्तम्॥ एवं पूर्वोक्तरीद्या उद्घोष्यत इति यावत्तस्मात्कि- 
मक्षत्रिया प्रथिवीद्न्वयः ॥ महाराज प्रति तदोन्मुख्येन कुतः करुमाद्वेतीः क् वा ॥ 
घिग्जात्मानसमीक्ष्यकारिण: । भवद्विषयका निन्देल्यर्थ: | अक्षत्रिया इत्यनुषज्यते । 

क्षत्रिया न सन््तीति भवद्विरुच्यते यदि सन््त्येवेद्यवगन्तव्यम् । अब क्षत्रियसत्ताधि- 
क्रणे अस्मिन्दिवसे इयं बिभीषिका भयोत्यादन का । कीद्शीत्यर्थ: । एमिरुक्तरधुना 
क्रिमू । न किमपीलर्थ: । तां वः पताकां हराम्यन्यत्र प्रापपामि ॥ २८॥ अमिप्नन्तस्तजे- 

यन्तः । रोहितानां म्रगविशेषाणाम्॥ आयुधश्रेणय: शन्नपड़यस्वीक्ष्णतरा हि। ब्त्तोडपि 
कूरा इत्य्थ: । दप्तां दर्षयुक्तां वाचं न सहन्ते । शिक्षणाभाववन्ती न भवन्तीद्यर्थः । 
सो5पि चन्द्रकेतुरिति योजना । दुद्न्तो5मर्षशीलः । अपूरवारण्यदशेनेन अननुभूतवि- 
पिनावलोकनेनाक्षिप्तहदयो व्यासक्तमना: । तरूणां गहनेन दुगगेमसंनिवेशेनापस्पत 
पलायध्वम् ॥ कृतं कृतमश्वेनेति । अश्वेन साध्य॑ किमपि नासीद्यर्थ: । गह्मेयां 
द्विरक्ति: । अज्ञानादेव वयमत्र प्रव्ृत्ता इति भाव: । विस्फारितशरासना: घोषवद्ध- 

नुषः तजेयन्ति भयमुत्पादयन्ति । आशभ्रमपदं चाश्रभस्थानं च दूरे। विप्रकर्ष इलर्थ:। 

हरिणानां यानि हुतानि अभूस्पशैगमनानि । तत्सदशगमनेरित्यर्थ: । पलछायामहे परागता 
भवामः । 'अय गतौ' तस्थ परेत्युपसर्गपूर्वकलम् 'उपसर्गस्थायतो” इति लखम्॥ विस्फु- 
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लब/--किं नाम विस्फुरन्ति शख्राणि | (इति घुरारोपयन् ॥) 
ज्याजिहया वलयितोत्कटकोटिद॑ष्ट- 

मुद्भूरिधोरधनघघेरघोषमेतत् । 
आसम्रसक्तहसदुन्तकवक्तयत्र - 

जम्भाविडम्बि विकटोदरमस्तु चापस् | २९ ॥ 
(इति यथोचितं परिक्रम्य निष्कान्ताः सर्वे ॥) 

४ चतुथाउ5ड्डढः । 

रन्ति घोषयुक्तानि । धनुरारोपयन् । ज्यामिति शेषः । ज्याजिहयेत्यादि । ज्य 
मोवा सैव जिद्ठा रसना तया बलयिता वेश्ति । उत्कटकोटिरेवोत्तुन्नाग्रभाग एव 
दृष्टा यस््र तथोक्तम् । उद्धूरयो5संख्याता घोरा भयजनका: घना: सान्द्रा: घघेर 
प्रोषा यस्य तथोक्तम् । एतचापम् । क्लीबलं विचारयितव्यम्, सामान्ये नपुंसकलं वा 

अथवा भयागम्रतसकृद्ब्नचापाभरणलाञ्छनमिति नपुसंकशेषोक्ते कीबलम् । प्रारं 
कवलने प्रसक्त॑ उद्यक्ते हसत् हासयुक्तमन्तकवक्त्रयत्नं व्याप्रादिमारणयन्त्रसदशक्ृ 
तान्तस्थ॒ कुददर॑ं तस्थ जुम्भाविडम्बि ज़म्भानुकारि बिकर्ट विषम उदरे मध्य यख् 
तथाविधमस्तु । अस्य चापस्य तथाभवनं ग्राप्तकालमिल्यर्थ: । जिह्ेव ज्या ज्याजिह्ेत्यु 
पमालंकारो व्याख्येय: । कोटिदंशूमित्त्र तु कोव्यात्मकं यहंट्रासदशमिति व्यास्येयम् । 
विशेष्यविशेषणभावस्थ च कामचारलान्न दोष इत्यप्याहु: ॥ २९५ ॥ 

वाधूलवंशजनुषो भूसारनिवासराघवारयस्य । 
उत्तररामचरित्रव्याख्यायामवसितस्तुरीयाडु: ॥ 

इति श्रीवाधूलवीरराघवबिरचितायां भवभूतिभावतल- 
स्पर्शिनीसमाख्यायामुत्तररामचरितव्या ख्यायां 

आज चतुथा5ड्डः । 



डे /ए 
वाह (एव ॥ 2, रि:०5८॥७7२९८॥] ॥[]: | ;२५ ४६... 

पश्चमो 5डू: । ““4(०0/२,5 ६5. 

(नेपथ्ये ॥) 
भो भोः सैनिकाः, जात॑ जातमवूम्बनमस्माकम । 

नन्वेष त्वरितसुमच्ननुद्यमान- 
प्रोद्ृल्गत्मजवितवाजिना रथेन । 

उत्खातप्रचलितकोविदारकेतु: 
श्रुत्वा वः प्रधनमुपैति चन्द्रकेतुः ॥ १ ॥ 

(ततः ग्रविशति सुमन्त्नसारथिना रथेन घनुष्पाणि: साद्भुतहपसंग्रमश्न्द् केतु: ॥) 

चन्द्रकेत+--आये सुमच्र, पश्य पर्य । 
किरति कलितकिंचित्कोपरज्यन्मुखश्री- 

रविर्तगुणगुञत्कोरिना कार्मुकेन । 
समरशिरसि चश्वतलश्वचूडश्वमूना- 

मुपरि शरतुपारं कोडप्यय बीरपोतः ॥ २ ॥ 
आश्रयम् । 

मुनिजनशिशुरेकः सवेतः संप्रकोपा- 
 ज्ञव इव रघुवंशस्थाप्रसिद्धिप्ररोहः | 

नपथ्ये इत्यादि।भो भो: सनिका: सेनासमवायिन:, जातमवलम्बनमू। आश्रय 
ठब्ध इत्यर्थ: | नन्विति । छुमन्नुद्यमाना: सुमच्रेण प्रेयमाणाः प्रोह्ृल्गा: प्रकर्षेए 
चला: प्रजविताः प्रकृष्वेगयुक्ता: वाजिनो5श्वाः यरस्मिस्तथोक्तेन । उत्खातेषु निम्रोन्न 
तप्रदेशेषु प्रचलितकोविदारयुक्तध्वजवानू । प्रथनं युद्धं श्रुत्ला उपैति । ननु किल् 
नूलिका । निपथ्यान्तः स्थितेः पत्रैश्चूलिकाइंस सूचनम्” इस्युक्ते: ॥ १॥ किर 
तीति । ऋलितेनाहतेन किंवित्कोपेन ईंपन्मन्युना रज्यन्ती रक्तीमवन्ती मुखश्रीरः 
ननशोभा यस््र॒ तथोक्त: । अत्र प्रद्मार्थनामकिंचित्करल्रालिचित्कोपेत्युक्तमू । चय 
त्पतचूडश्व॒लितशिखण्डक: को ध्प्यपूव|5थ वीरपोत: वीरशिशुः अविरतं विश्रान्तिर 
हित॑ यथा तथा गुणे ज्यायां गुञ्नन्द्यों अव्यक्तशब्दव्द्यौ कोटी अग्रे यस्थ तथोक्तिन 
कामुकेन । करणलात्ततीया । समरशिरसि युद्धरह्े चमूनामुपरि शरतुारं बाणवरष 

किरति । तुषारो हि अतिसूक्ष्मसलिल्थ्ृष्टिः । अन्र रज्यन्मुखभ्रीः कार्मुकेण चच्चत्पथन- 
चूड इत्येते: शरतुषारमित्यनेन च तडिल्लतः शक्रचापयुक्तस्य चलिताप्रय्य मेघकिशो- 
रस्य च साम्य॑ व्यज्यते ॥ २॥ मुनिजनेत्यादि । एकः अम्रहाययः संप्रकोपाअक- 
2मन्युना । लवकोपस्थ तहृश्याव्पत्वेडपि चन्द्रकेतुबुद्धया महत्त्वादेष:। सर्वतः समन्ता- 
इलितानां करिकपोलग्रन्थिनां संधीनां टंकारेण दलनध्वनिना घोरं भयजनकं ज्वलित 

4९ 
हर 

जे 
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दुलित॒करिकपोलग्रन्थिटंकारघोर - 
ज्वल्तिशरसहखः कोतुक मे करोति ॥ ३ ॥ 

सुमच्र/--आयुष्मन् 
अतिशयितसुरासुरप्रभाव॑ 

शिशुमवलोक्य तथेव तुल्यरूपम । 
कुशिकसुतमखद्िषां प्रमाथे 

धृतधनुषं रघुनन्दन स्मरामि ॥ 9 ॥ 

चन्द्रकेतुः--मम त्वेकमुद्विश्य भूयसारम्भ इति हृदयमपत्रपते । 
अय॑ हि शिशुरेकको मदभरेण भूरिस्फुर- 

त्करालकरकन्दलीजटिलशखजालेबले: । 
कणत्कनककिड्धिणीझ्णझणायितसन्दने- 

रमन्दमददुर्दिनद्विरद्डामरेरावृतः ॥ ५ ॥ 
सुमच्रः--वत्स, एमिः समस्तैरपि नालमस्थ, कि पुनव्यस्ते: । 
चन्द्रकेतु:--आये, त्वयंतां त्वबेताम् | अनेन हि महानाथ्ितजन- 

प्रमारोइस्माकमारब्ध: । तथा हि। 
आमजद्विरिकुञ्नकुञ्ञरघटानिस्तीणेकण ज्वर- 

ज्यानिर्धोषममन्ददुन्दु भिरवेराध्मातमुज्जम्मयन् । 

शराणां सहर्ल॑ यस्य तथोक्तम् । आनन्त्यवाची सहस्लशब्दः । नवः प्रत्यग्र: रघुवंशस्य 
अप्रसिद्धिप्ररोह्द इव स्थितः अपख्यातद्यछुरवत्स्थित: मुनिजनशिशु: । मुनिजना: शामप्र- 

धानास्तेष्वपि बाल इल्यर्थ: । मे कोतुकं हर्ष करोत्युत्पादयति ॥ ३॥ अतिशयिते- 
ति। तथेव तुल्यरूपम् । यथा रामेण तुल्यग्रभावस्तथेव तुल्याकार इत्यर्थः। तथाविध 
कुशिकसुतमखद्िषां सुबाहुप्रदतीनाम् । अतन्र स्घतिमदंकार: ॥ ४ ॥ अपन्रपते 
लजते । अय॑ हीति । अयमेककः शिश्वुः एकाकी बाल: । मदभरेण वीरपानेन 
समुपजनितमदातिशयेन भूरि अधिक स्फुरन्ति चलितानि करालानि ऋराणि करक 

न्द्लीषु करशाखाग्रेषु जटिलानि निबिडानि शन्नजालानि येषां तथोक्ते: । कणन्तीभि 

शब्दवतीमिः कनककिड्डिणीमि: देममयक्षुद्रपण्टिकामि: झणझणायितेः शब्दविशेषयु 
क्षेरमन्दमदेरतिशयितदानवारिभिदु्दिनेरन्धकारितैद्विरदेग जेः कारणेः डामरे: भयंकरे 
बेले: सेन्येराबृत: ॥ ५ ॥ समस्त: सहितेव्य॑स्ते: पथविस्थितैनौलम्। न पयाप्तिरित्यर्थ: ॥ 
आश्रितजनानामुपजीविजनानां प्रमारः मारणम् । आगजेदिति | वीर: अय॑ लव: अ- 

मन्ददुन्दुभिरवेरतिशयितभेरिशब्देराध्मातं द्विगुणीकृतम् । आगजतां भयवशाद्वाढगर्जन 
कुर्व॑तां गिरिकुश्नकुन्नराणां पर्वतगुद्मावर्तिगजानां घटाये पड़ये निस्तीर्णों दृत्तः कर्णज्वरो 



पश्ममो5ड़ः । १२९ 

वेहद्वेरवरुण्डखण्डनिकरे्वीरों विधत्ते भुव॑ 
तृप्यत्कालकरालवकऋषिधसव्याकीयेमाणामिव || ६ ॥ 

सुमग्र;---खगतम् ) कथमीदहशेन सह वत्सस्थ चन्द्रकेतोद्॑न्द्रस- 
प्रहारमनुजानीमः । (विचिन्ल )) अथवा इक्ष्वाकुकुलबृद्धा: खल़ वयम् | 
प्रत्युपस्थिते रणे का गति: । 

चन्द्रकेतु:---(सविस्मयलजासंश्रमम् )) हन्त धिक | अपावृत्तान्येव 
(९ 

सवेतः सेन्यानि मम । 
मुमझ/--(र्थवेग निरूप्य )) आयुप्मन् , एप ते वाग्िषियी भूत: से वीर: । 
चन्द्रकेतु:---(विस्टतिममिनीय ) आये,किं नामधेयमाख्यातमाहायकै:। 
सुमत्र/--लव इति। 

हि 

चन्द्रकेतु:-- 
भो भो छूव महाबाहों किमेमिस्तव सेनिके: । 
एपो5हमेहि मामेव तेजस्तेजसि शाम्यतु || ७ ॥ 

सुपत्र।--कुमार, पह्य पद्य | 
विनिवर्तित एप वीरपोतः 

प्रतनानिमेथनात्त्वयोपहतः | 
स्तनयिल्ुरवादिभावलीना- 

मदोदि त 

मवमदोदिव इप्तसिंहशाव: ॥ ८॥ 
(तत: ग्रविशति धीरोद्धतपराक्रमो लव: ।) 

लव॒+--साधु राजपुत्र, साधु । सत्यमेक्ष्याक: खल्वसति । तदहं 
परागत एवास्मि । 

येन तथोक्तश्वासो ज्यानिर्धोषस्तम् । उजुम्भयन्नुल्वणयन्सन् । वेहद्विलेठद्धिमैरवे- 
भयंकर: । रुण्डखण्डानां शिरःकपालानां निकरे: समूहैरुवम् । तृष्यतः कालस्थ पि- 
पासितस्थ कालस्य झत्यो: करालवकस्प विघसेभुक्तशिट्ट: । “विघसो यज्ञशेषभोजन- 
शेषयो/ इत्यमर: । व्याकीर्यमाणामिव संस्तीरयमाणामिव विधत्ते करोति। तृप्यदित्यनेन 
पिपासयान्यपरेण झुत्युना अर्धजग्धानि मुक्तानीति व्यज्यते ॥ ६ ॥ द्व्धसंप्रहारं 
दन्द्युद्धमनुजानीम: अनुज्ञां करोमि । इश्वाकुकुलबद्धा: खल्विद्यनेन विमृश्यकारिल- 
मवश्यमिति व्यज्यते । अन्न प्रकाशानुक्तिश्विन्या ॥ अपावृत्तानि पराद्युखीभूतानि ॥ 
आह्यायके: आहान कुर्वद्धि: ॥ भो भो इति । तेजः शौर्थ तेजसि शाम्पतु निर्वाण 
भवतु ॥ ७॥ विनिवर्तित इति। परतनानिर्मथनात्सेनाप्रहारात् । अपादाने प- 
अमी । उपहूतः आहूत: । स्तनयित्नुरवात् मेघध्वने: सिंहशावः सिंहशिशुरिव विनि- 
वर्तित इत्येतलस्येत्र्थ: ॥ ८ ॥ ततः प्रविशतीति । पीरोद्धतो युघ्युद्धटः 
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(नेपथ्ये महान्कलकल: ।) 

लव्३--(सावश्म्मं पराइल |) कथमिदानीं भम्मा अपि पुनः प्रतिनि- 

वृत्ता: प्रष्ठानुसारिणः पर्यवष्टम्भयन्ति मां चमूपतयः । धिग्जाल्मान् । 
अय॑ शेलाघातश्षुभितवडवावक्त्रहुतभु- 

क्प्रचण्डक्रोधार्चिनिचयकवलत्व व्रजतु में । 
समन्तादुत्सपेद्धनतुमुलहैलाकलकल:ः 

पयोराशेरोघः प्रढयपवनास्फालित इव ॥ ९ ॥ 
(सवेगं परिक्रामति ।) 

चन्द्रकेतु+--भो भोः कुमार, 

अत्यद्भुतादपि गुणातिशयात्रियों मे 
तस्मात्सखा त्वमसि यन्मम तत्तवेव 

तत्कि निजे परिजने कदनं करोषि 

नन्वेष दपेनिकपस्तव चन्द्रकेतु: || १० ॥ 
लव॒३--(सहर्षसंभ्रम॑ परावृ्य / अहो महानुभावस्यप्रसन्नकर्कशा 

वीरवचनप्रयुक्तिविकतेनकुलकुमारस्थ । तत्किमेभिरेनमेव तावत्संभा- 
वयामि । 

(पुनर्नेपथ्ये कलकल;: ।) 

लवः--(सकोघनिवेदम् ) आ:, कदर्थीकृतो5हमेभिवीरसंवादविश्नका- 
रिमिः पांपे: | (इति तदमिमुख परिक्रामति )) 

चन्द्रकेत्:---आय, दुश्यतां द्रष्टव्यमेतत् । 

पराक्रमो यस्येद्यर्थ: । धीरोदात्तादयश्वल्वारों नायका: प्रसिद्धा), तेपु ग्रायेण भटानामेव 
थीरोद्धतवमायाति । सर्व भम्मा अपि पराजिता अपि पयवश्म्भयन्ति समीपस्थिता 

भवन्ति । “अवाच्चालम्बनाविदूर्ययो:” इति पत्रम् । अय॑ शेल्ेत्यादि । अयमोघ: यु- 
प्माक समूहः शलाघातेन मन्दरसंघटनन क्षुमितों विपर्यस्त: यः वडवावक्रहुतभुग्वाड- 
वमुखामिसद्वत्नचण्डस्य तीक्ष्ण्सर क्रोधार्चि्निचयस्य कोपाभिज्वालासमूहस्य कवलल 
भक्ष्यलं तजतु । के इवेत्न्नाह--पयोराशेरोघ: प्रवाह इवेद्यर्थ: ॥ ५ ॥ अल्यद्भुता- 
दिति। मम लं सखा तस्मान्मदीयं यद्स्तु तत्तवेव खदीयमेव । तन्निज परिजने 
किमर्थमेवं कदन युद्ध करोषि । तव द्षपरीक्षास्थानमेप चन्द्रकेतुरित्यर्थ: ॥ १० ॥ 
ग्रसादवती कर्कशा च कठिना च। आपाततो हथा पर्योलोचने तु कठिनेत्यर्थ:। वीरवच- 
नप्रयुक्ति: वीरवादग्रयोग: । संभावयामि पुरस्करोमि ॥ कदथांकृतः अबुवितव्यापा- 



पत्नमोउड्डः । १३१ 

दर्पण कोतुकवता मयि बद्धूलक्ष्यः 

पश्चाइलेरनुसतो5यमुदीणेघन्वा । 
द्रेधा समुद्धतमरुत्तररूस्य घत्ते 

मेघस्थ माघवतचापधरस्थ लक्ष्मीम् | ११ || 
सुमच्र/--कुमार एवनं द्रष्टमपि जानाति | वर्य तु केवर्ल पर- 

बन्तो विस्मयेन । 
चन्द्रकेतुाभो भो राजानः, 

संख्यातीतेद्विरद्तुरगस्यन्दनस्थे: पदाता- 
वत्रेकस्मिन्कवचनिचितेनेद्धचर्मोत्तरीये । 

कालज्येप्ठरपरवयसि ख्यातिकामेभवद्धि- 
योंड्यं बद्धो युधि समभरस्तेन धिग्वों विगस्मान || १२ ॥ 

लब॒॑३---सोन्माथम् ) आः, कथमनुकम्पते नाम | (ससंभ्रम॑ विचिन्दय .) 
भवतु । कालहरणप्रतिषिधाय जुम्मकाखेण तावत्सैन्यानि संस्तम्भयामि । 
(इति ध्यान नाटयति ।) 

सुमब्र/---तत्किमकस्मादुछलोलाः सैन्यघोषाः प्रशाम्यन्ति । 
लब॒)--परश्याम्येनमधुना प्रगल्भम् । 
सुमत्र।:--संश्रमम् ) वत्स, मनन््ये कुमारकंणानेन जम्भकाश्रमा- 

मत्रितमिति । 
व्यनननममनन लेन 3 न्०न 

रवान्कृतः । वीरसंवादस्य चन्द्रकेतो एत्तिप्रत्युक्तिकाया: युद्धस्य वा ॥ दपणेति । के! 
तुकवता सामर्थ्यद्शनेच्छायुक्तेन दर्पण बेन मयि बद्धलक्ष्य: दत्तचक्षुमैयि व्यव्तितल 
/यलवान्। उदीपधन्वा उत्त्षिप्तचाप:। द्वेवा मयि बे चामिमुखो5यं लव: द्वेधा समुद्ध 
तस्त चलितस्थ मघवत्संबन्धिचापधरस्थ वषोकालमेघस्थ लक्ष्मी श्रियं घत्त ॥ ११ ॥ 

संख्येति । संख्यातीतरसंख्येये: । द्विरदतुरगस्यन्दनेषु तिष्टन्तीति द्विरदतुरगस्थ- 

न्दनस्थास्तथाविधे: कवचनिवचितैर्वारबाणपिहिते: । अपरवयसि वार्थके ख्यातिकाम: 
विजयग्रशस्तिकामनावद्धिः कालज्येप्रैबवयोविके: । न तु शोर्येणेल्र्थ: । भवद्धिरेकस्मिनन- 
सद्यये पदाती पादचारिणि नद्ववर्मोत्तरीये5स्मित् शिशों विषये यो5ये समभरः एक।- 

घभारः बद्धः तेन वः घिकू । युध्माक्रमव्यवधनेन निन््दा, अस्मार्क तु युप्मद्धारा 

॥ १२ ॥ अनुकम्पते मम दोब॑ल्यमाशद्ल््य महुःखे परिजिहीषति । कालहरणग्रतिपे- 
बाय कालयापननिवृत्तये संत्तम्भयामि निवृत्तव्यापाराणि करोमि ॥ प्रशाम्यन्ति विर- 

म्यन्ति ॥ प्रगल्म॑ थ्रीोढम्॥आमब्ितब्राहुतम्॥ कः रंदेह: । आमब्वित इल्यत्र संशय 
त्यर्थ: । मन्ये इत्य ये संभावनावाविजात्तसाथोत्कटेक्तरकोटिकसंशयरूपलात् । 



१३२ उत्तररामचरिते 

चन्द्रकेतुः--अत्र कः संदेहः । 
व्यतिकर इव भीमस्तामसो वेद्यतश्र 

प्रणिहितमपि चक्षुग्रेस्तमुक्ते हिनस्ति । 
अथ लिखितमिवेतत्सैन्यमस्पन्दमास्ते 

नियतमजितवीय जुम्मते जम्मकाख्म् | १३ ॥ 
आश्वयेमाश्वयम् । 

पातालोदरकुञ्ञपुज्ञिततमश्यामैनेभो जम्भकै- 
रुत्तपस्फुरदारकूटकपिलज्योतिज्वेलद्वीत्तिमिः । 

कृल्पाक्षपकठोरभेरवमरुब्यस्तैरभिस्तीयेते 
लीनाम्भोदतरित्कडारकुहरेविंन्ध्याद्रिकृटेरिव ॥ १४ ॥ 

सुमच्र/--कुतः पुनरस्य जम्भकाणामागमः स्यात् । 
चन्द्रकेतु;--भगवतः प्राचेतसादिति मन्यामहे । 
सुमत्र;:--वत्स, नंतदेवमख्रेषु विशेषतों जम्भकेषु | यतः। 

भशाश्रतनया झेते भृशाश्वात्कीेशिक॑ गता:। 
अथ तत्संप्रदायंन रामभद्र स्थिता इति || १५ || 

चन्द्रफेतु:---अपरेडपि प्रचीयमानसत्त्वप्रकाशाः स्वयं सबे मन्त्रदश 
परयन्ति | 

व्यतिकर इति । तमःसंबन्धी तामसः, विद्युत्संबन्धी वेद्तश्व । तथाविधो व्यतिक 
रः संपर्क: प्रणिह्ितमपि प्रयल्लेन निक्षिप्तमपि । ग्रस्तं च तन्मुक्त च । खजकुब्जादिव 
त्पमास: । तमसा ग्रस्त ज्योतिषा मुक्तम्। तमस्यसत्कल्पलाइस्तवम्, ज्योतिषि 

कार्यकरल्ात्ततो मुक्तलम् । चक्ष॒ुह्िंनस्ति बाधते । नियतं निश्चिमम् ॥ १३ ॥ आश्र 
यमभूतपूर्वम् । पातालेति । पातालोद्रमेव कुजः गुहा तस्िन्पुलितानि संहतभा* 
प्राप्तानि यानि तमांसि तद्गत् श्याम: । उत्तप्त स्फुरत्तेजिष्ट च यदारकूट त्रवुधातुविशे 
पस्तस्य यत्कपिल पिशहज ज्योतिस्तद्वज्ज्वलद्दीप्तिमिः । अत एवं कल्पाक्षेपे कल्पावसा# 
कठोरेग इढेन भरवेण भीतिजनकेन मरुता व्यस्तवियोजिपर्लॉनाम्भो दानि तरित्कडाराणि 

च कुहराणि एपां तथोक्त: । कडारः कपिल: । विन्ध्याचठश्द्व रिव स्थिते: जम्भक्रे 

नभः अभिसतीरयते आच्छायते ॥ १४ ॥ कुत: पुलः कर्मात्युरुषात्युनरस्थ लवस्थ । 
मन्तेषु विषये एतदागमनमेवं न ल्वन्मतरीद्या न घटते । ज़म्भकास्नेषु विषये एतत्प्रा 
चेतसादधिगम इत्येतद्विशेषष एवं तु न घटते । भृशाश्वेति । रुशाश 
तनया छोते एते अद्नदेवताविशेषा: भशाश्रमुनिना आदी जनिता: । द्वीति प्रसिद्वी 
कांशिक विश्वामित्रमू । अथानन्तरं तत्संग्रदायेन विश्वामित्रोपदेशेन ॥ १५ || अप 



पश्चमोड्डू: । १३३ 

सुमत्र/--वत्स, सावधानो भव । परागतसते प्रतिवीरः । 

कुमारो--(अन्योन्यं प्रति ) अहो प्रियद्शनः कुमारः । (सल्लेहालुरागं 
निर्वेण्ये ।) 

यह्च्छासंवाद: किमु गुणगणानामतिशयः 

पुराणों वा जन्मान्तरनिबिडबद्ध: परिचयः । 

निजो वा संबन्धः किमु विधिवशात्को5प्यविदितो 

ममेतस्मिन्दष्टे हदयमवधानं रचयति ॥ १६ | 

सुमशन्न;--भूयसां जीविनामेव धमे एप यत्र स्वरसमयी कस्यचित्क- 
चित्मीतिः, यत्र लोकिकानामुपचारस्तारामैत्रक॑ चक्षूराग इति । तदप्र- 
तिसंख्येयनिबन्धनं प्रमाणमामनन्ति । 

अहेतुः पक्षपातों यस्तस्य नासि प्रतिक्रिया । 

स हि खेहात्मकस्तन्तुरन्तरभूतानि सीव्यति ॥ १७॥ 

रे5पि भवदुक्तेभ्यो5न्ये5पि प्रचीयमानसत्त्वप्रकाशाः व्याप्रुवत्संवित्यकाशा: । मचनद्शः 
खयमेव संप्रदायेन विनापि ॥ सावधानो5नन््यमना: भव ॥| कुमारों लवचन्द्रकेतू । 

प्रिय सुखजनक दशन यस्थ तथोक्त: । लेहः मेत्री । अनुरागो भोग्यताज्ञानम् । 
यदच्छेति । यद्च्छया दैवेन संवाद: समागमः यस्य तथोक्त: । यदच्छया दैवेन 
संवाद एकरूपं यत्य तथोक्तो वा । रामादिगुणगणैरेकरूप इति हृदयम् । तथाविधो 
गुणगणानामतिशयः किमु । पुराण: पुरापि भव: । जन्मान्तरेष्वन्येषु जन्मसु निबि- 

डबद्ध: दृढारूढ: परिचयो वासना किमु । विधिवशादवेच्छया अविदितः को$पि 
निज: संबन्ध: जननसंबन्धः किमु । यत एवं ततो हृदय कते अवधान व्यापारा* 
न्तररहिततां रचयति करोति । अथवा एतस्मिन्दट्र सति मम हृदर्य कर्म गुणातिशया- 

दिषु त्रिषु अन्यतमावधानता अवधानं अवहितं करोतीति। द्विकर्मणि च व्युडित्यप्याहुः 
॥१६॥ भूयसामित्यादि । यत्र यसयां प्रीती । तारामैत्री मैत्री तारा कनीनिका तस्पेम 
वा । चक्षूराग: आदरराष्ट्रक्षणम्। 'चक्ष:प्रीतिर्भवेयत्र” इत्युक्तचक्षूराग इति च लोकिकानां 
जनानामुपचारो व्यवहारस्तादशी कस्यचित्पुरुषस्थ कचित्पुरुषे खरतमयी अकूररसा 

अक्ृचत्रिमा वा प्रीतिरिति यत् एपः ६विधेयप्राधान्यात्पुंस्वम् । भूयसां मद्दीयसां जी- 
विनां प्राणद्तां घर्म:ः खभाव: । अप्रतिसंख्येयनिबन्धनमविचारणीयमूल तत्प्रेम प्रमाणं 

यथार्थानुभवविषयमामनन्ति असक्द्वदन्ति । अहेतुमिति । यः अहेतुर्निष्कारणकः 
पक्षपात: आत्मीयलप्रतिसंघानमूलकानुकूलज्ञानरूपस्तस्प॒भह्देतुकपक्षपातस्थ॒ श्रवि- 
क्रिया निवर्तकव्यापारः नासि न संभवति । लेहात्मकः प्रेममय: सः तन््तुः भूतानि 

उ० रा० १२ 



१३४ उत्तररामचरिति 

कुमारों--(अन्योन्यमुद्दििय ) 

एतस्मिन्मसणितराजपट्टकान्ते 
मोक्तव्याः कथ्मिव सायकाः शरीरे । 

यद्माप्ती मम परिरम्भणाभिलाषा- 
दुन्मीलत्पुलककदम्बमज्मासते | १८ ॥ 

कि चाक्रान्तंकठोरतेजसि गतिः का नाम शर्त्रं विना 

शख्रेणापि हि तेन कि न विषयो जायेत यस्येहरशः । 
कि वक्ष्यत्ययमेव युद्धविमु्ख मामु्यतेडप्यायुधे 

वीराणां समयो हि दारुणरसः खेहकर्म बाधते ॥ १९॥ 
सुमत्र/-(लवं निर्वर्ण्य सास्रमात्मगतम् ।) हृदय, किमन्यथा परिष्ठ वसे 

मनोरथस्तर यद्दीज॑ तहेवेनादितो हृतम । 
लतायां पू्वढननायां प्रसवस्योड्भवः कुतः ॥ २० ॥ 

चन्द्रकेत्ः---अवतराम्याये सुमन्न, स्थन्दनात् । 
सुमन्रः--कस्य हेतोः । 
चन्द्रकेतु: --एकस्तावदय्य वीरपुरुषः पूजितों भवति | अपि '* 

ग्राणिन: अन्तः सीचति अन्तःस्यूतानि करोति ॥ १७॥ एतस्मिन्निति । राड 
पट्ट नीलरक्तपश्षदक्न॑ तद्वत्कान्ते कमनीये एतस्मिन् लबे चन्द्रकेती वा । परिरम्भणारि 
लाषादालिज्ननेच्छया | उन््मीलत्पुलककदम्पमुयद्रोमाव निकुरम्बम् ॥ १८॥ कि चेति 
किंच पूर्वोत्तादन्यत् । आक्रान्तकठोरतेजसि आकान्तं प्राप्त कठोर॑ पूर्ण तेजः परारि 
भवनसामशथ्य यस्य तस्मिन्विषये शल्ले विना का गति: शन्नसाधनकयुद्धादते कि कतेव्यम् 
न किमपीद्यर्थ: । तहिं शरीरसोभाग्यानुरोधेन शन्नन्यासः क्रियतामित्यत्राह--अशशज्नेऐे 
ति। यस्थ शन््नस्य ईटशः महावीर: न जायेत तेन शल्लेगापि किम्। न किमपीलर्थ:।र्ता 

सौकुमार्यवीरययो: प्रावल्यदोाबल्यविचारेण सोकुमार्यानुसारेण शन्नन्यासः क्रियतामि 
ब्यत्राह--उद्यते5ध्प्यायुधे युद्धविमु्ख मामयमेव किं वक्ष्यति । यत एवं ततः दारुण 
रसः क्रोयेकवेष: शूराणां समय: आचारः खेहक्रमं ज़ेहत्यापारपरिषाटी बाधते निवर्त 
यति ॥ १९ ॥ अन्यथा संभाव्यविषयानुसारेण परिष्ठरसे चश्वदीभवसि । रामसा 
टश्यात्तद्पत्यं लव इति कि शइसे इति भाव: । क्रनोरथस्येति । मनोरधस्य अभि 
लघ्यमाणलवनिष्ठटरामापयल्स्थ यद्वीजं सीतारूप तदादितो ह॒तं गर्भमिगीदशायामेव न 
श्म् । लूनपूर्वायाम्” इति पाठे पूर्व छूना छिन्ना तथाविधायामू। भूतपूर्व निर्देशात् छून 
शब्दस्य पूर्वनिपात: । 'पूर्वद्वनायाम” इति पाठे तु पूर्वस्मिन् काले टूनेत्यर्थ: । प्रसः 
वस्य पुष्पस्य ॥ २० ॥ वीरपुरुषः लवः पूजितस्तावद्धवति । द्वयोरवतरणग्रयोजनयो: 
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स्वल्वाये, क्षत्रधर्म: परिषालितो भवति।न रथिनः पादचारमभियुझन्ती- 
ति शास्रविदः परिभाषन्ते । 

सुमन्त्र।--(खगतम् ) आः, कष्टां दशामनुप्रपन्नोउस्मि । 

कर्थ हीदमनुष्ठान॑ माहशः प्रतिषेधतु । 
कथ वाभ्यनुजानातु साहसैकरसां क्रियाम् | २१ ॥ 

चन्द्रकेतु;:--यदा तातमिश्रा अपि पितुः प्रियसख त्वामथेसंशयेषु 
पृच्छन्ति तत्किमायों विशशति । (#ह६ | ण्। 

सुमंन्तः--आयुष्मन् , एवं यथाधमममिम्यि्स | 7८५. ५. है! ५५६ 
एप साइ्मिको न्याय्य एप धरम: सनातन? : 
ये हि रघुसिंहानां वीरचारित्रपद्धतिः || २२ ॥ 

चन्द्रकेतु:--अप्रतिरूपं वचनमायेस्य । 
इतिहास पुराण च धमप्रवचनानि च । 
भवन्त एवं जानन्ति रघूणां च कुरस्थितिम ॥ २३ ॥ 

सुमनन््त/---सलेद्वाल॑ परिष्वज्य )) 

जातस्र ते पितुरपीद्दजितो निहन्तु- 
वेत्सस्य वत्स कति नाम दिनान्यमूनि । 

प्रथम वीरपुरुषपूजा भवति। क्षत्रधर्मः खल्वपि परिपालितोअनुष्ठितो भवति । पाद- 

चारं पदारति रथिनों नाभियुञन्तीति न युध्यन्तीति शान्नविद्: क्षत्रधर्मप्रतिपादकार्थ- 
शाक्षज्ञा: परिभाषन्ते नियच्छन्ति ॥ कर्थ हीति । इदमनुष्ठान॑ राजपुत्रस्थ रथाद- 
बतरणं प्रतिषेधतु निषिज्यात्। निवतेयेदित्यर्थ:। साहसेकरसां साहसग्रकृत्येकवेषां क्रियां 
अनुश्ानमभ्यनुजानातु अनुमन्येत ॥ ३१ ॥ तातमिश्रा अपि | मिश्रशब्दः पूज्यवाची । 

रामादयो$पि अर्थसंशयेषु अनुष्लेयाननुष्ेयसंदेहेषु पितुः प्रियसख दशरथप्रियसख 

लां पएच्छन्ति जिज्ञासां बोधयन्ति ॥ यथाधमम क्षत्रधर्मानतिकमेण । ए इति । 
सड्भामे भवः साड्भरामिकः एप: वीरपुरुषपूजारूप: न्याथ्यः उचित: । एप धर्म: क्षत्र- 
घर्मपरिपालनरूप: सनातनश्िरंतनः । इयं पूर्वोक्तद्रयी वीरचारित्रपद्धतिः वीरव्या- 

पारपरिपाटी ॥ २२ ॥ अग्रतिरुप निखुलम्। इतिहासमिति । इतिहास रामायण- 
भारतादिकम् । पुराणं 'सगश्व प्रतिलरगश्व' इद्यायुक्तलक्षणकम् | धर्मी: निल्यनेमित्ति- 

कादयः प्रोच्यन्ते प्रकाश्यन्ते एभिरिव्यर्थ 'करणाधिकरणयोश्र” इति त्युट्। मन्वादिस्श- 
तयस्ता इब्यर्थः | कुलस्थितिं कुलमयोदाम् ॥ २३ ॥ जातस्थेति । वत्स चन्द्रकेतो, 
पितुजातस्थ॒ त्वलितुरसच्छिशोरिन्द्रजितो निहन्तुर्वत्सस्य लक्ष्मणस्प॒ अमूनि दिनानि । 
एताबान् जीवितकाल इति यावतू। कृति नाम कियन्ति नाम । यद्वा वत्सस्॒ जातस्थामू- 

का 
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तस्याप्यपत्यमनुतिष्ठति वीरधम 
दिष्टयागतं दशरथस्य कुल प्रतिष्ठाम् ॥ २५ ॥ 

चन्द्रकेतुौ--(सकथ्म् 9 

अप्रतिष्ठे कुलज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः । 
इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरोउपरे ॥ २५ ॥ ' 

सुमन्त्र:---हृदयममेदारणान्येव चन्द्रकेतोवेचनानि । 
लव॒)--हन्त, मिश्रीक्ृतक्रमो रसो वतेते। 

यथेन्दावानन्दं त्रजति समुपोढे कुमुदिनी 
तथवास्मिन्दष्टिमम कलहकामः पुनरयम् । 

रणत्कारक्रकणितगुणगुझह्ुरुपनु - 

ध्वेतप्रेमा बाहुर्विकवविकरालत्रणमुख: ॥ २६ ॥ 
चन्द्रकेतुः--(अवतरणं निरुपयन् |) आये, अयमसाबैक्ष्वाकश्वन्द्रकेतु 

रमिवादयते । 
सुमन्त्रः-- अहितिस्थेव पुनः पराभवाय महानादिवराहः कल्पताम् 

अपि च | 

नि दिनानि कति नामेलन्त्रय: । वत्सस्य लक्ष्मणस्य यज्ञातं जन्म तत्संबन्धिदिनानि 
जन्मप्रभतिदिनानीद्यर्थ: | तस्याप्यपत्यं कत॑ वीरघर्ममनुतिष्ठति अनुष्टितं करोति 

प्रतिष्ठामागतमासपदं प्राप्त माहात्म्यं प्राप्तम् । प्रतिष्ठा स्थितिमाहात्म्ये” इति यादव: 

दिश्येत्यानन्दे ॥ २४ ॥ अप्रतिष्ठे इति । कुलज्येप्ठ रामे अग्रतिष्ठे अनास्पदे ।अन 
पत्ये सतीति यावत् । त्रयः पितर:ः लक्ष्मणभरतश्त्र॒प्नाः ॥ २५ ॥ हृदयमर्मणां हृदय 
मध्यप्रदेशान दारणानि छेदकानि | दुःखजनकानीद्यर्थ: । यथेति । कुमुदिनी कुमु 
द्वती सरस्योषधिवां इन्दों चन्द्रे समुपोढ़े सति समुपागते सति यथानन्दं संतोष 
ब्रजति तथा मम दृश्टरिस्मिन् चन्द्रकेतो समुपोढे सति आनन्द त्रजति । एवकारः सा 

दृश्यदोतनार्थ: । रणत्कारेण रणदिति शब्देन कूरं भयेकरं क्कणितं घण्टादिरणितं येन् 
तथोक्तेन गुणेन ज्यया युन्नदव्यक्तं गुरु महयद्धनुस्तस्मिन्ध्ृतः प्रेमा कृता प्रीतिर्यन 

तथोक्त: । बिकचानि विस्तृतानि, विकरालानि अतिदृढानि त्रणानि मुखे अग्रे यरू 
तथोक्त: । अये मम बाहुः पुनः बाहुसतु । दृश्विषभ्यार्थ: पुनःशब्दः । कलहकाम 
युद्धाकाड्दी । भवतीद्यर्थ: । अतो रतिक्रोधस्थायिकयो: शज्ञारवीरयोमेलनान्मिश्रितयो: 
रसयो: क्रम: परिपाटिवतेत इति पूर्वण संबन्धः । 'पुभावं मनसा ययु:” इति न्यायेन् 
कुमुदिनीदशन्तात् शज्ञाररसोतत्तिरिति द्रश्व्यम् ॥ २६ ॥ अहितस्पेवानभिमतस्थेव 
पराभवायावमानायादिवराह: प्रलयार्णवमम्रभुमेरुद्धतां वराहरुप्रेणावतीणों भगवान 
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: देवस्तां सविता घिनोतु समरे गोत्रस्थ यस्ते पति- 
स्त्वां मैत्रावरुणो3भिनन्दतु गुरुयैस्ते गुरूणामपि । 

ऐन्द्रावेष्णवमामिमारुतमथो सोपणेमोजस्तु ते 
देयादेव च रामलक्ष्मणधनुज्यौधोषमत्रों जयम् || २७ ॥ 

लव१--अतीव हि नाम शोभसे रथस्थ एवं। कृत॑ कृतमत्यादरेण | 

चन्द्रकेतु;--तर्हि महाभागो5प्यन्यं रथमलंकरोतु । 
लव्--आये, प्रत्यारोपय रथोपरि राजपुत्रम् । 

सुमन्त्;--त्वमप्यनुरुद्धयस्व वत्सस्य चन्द्रकेतोवेचनम् । 

लव/--को विचारः खेषूपकरणेषु | कि त्वरण्यसदो वयमनभ्य- 
स्तरथचयोः | 

सुमनन््त्र/ः--जानासि वत्स, दरपषसोजन्ययोयेदाचरितम् | यदि पुन- 
स्वामीद्शमेक्ष्वाको राजा रामभद्रः परयेत्तदायमस्य ख्ेहेन हृदयमभि- 
प्यन्दयेत् । 

लव॒३--अन्यच चन्द्रकेतो, सुजनः स राजर्षि: श्रूयते | (सलजमिव ) 

यदि च वयमप्येवंप्रायाः ऋतुद्धिषतामरों 
क इव न गुणैस्तं राजान॑ जनो बहु मन्यते । 

कल्पतां तस्मिन् समर्थों भवतु । देव इति । देवः सांवेता सूयेः घिनोतु प्रीणयतु । 
मैत्रावरण: वसिष्ठस्वामभिनन्दतु । इन्द्रस्य विष्णोश्व इदं ऐन्द्रावेष्णवम् । 'दिवतादन्दे 
च! इति आनइ। अम्नेमस्तस्थ चेदमाप्रिमारुतम्। 'इढुद्धों' इति इत् । सौपणे गरुडदेव- 
त्यमोज: पराक्रम: । ज्याघोष एवं मन्त्र: । जये पराभिभवं देयाहबात् । 'एतर्लिडि/ 
इत्येत्म्ू ॥ २७ ॥ शोभसे हयो भवसति। अद्यादरेण कृतम् । अवरोहर्ण न कार्यमिति 
भावः ॥ तहिं मदवरोहणे अनिष्टे ॥ प्रद्यायोयय आरोपय । राजपुत्र॑ चन्द्रकेतुम् ॥ 
लम्रप्यनुरुद्मयख यथा चन्द्रकेतुस्वद्वन रथादनवरोहणेनानुरोधितवान् तथा खमपि 
तद्बचनं रथारोहणेनानुसर ॥ स्वेषु खीयेघृपकरणेषु रथादिषु । अरण्ये सीदन्ति वस- 

न्तीद्यरण्यसद्ः । सत्सूद्रिप-? इलादिना क्विप् । अनभ्यस्तरथचयों; अपरिचितरथगन- 

तयः ॥ दर्पसीजन्ययो: यदाचरितं पराक्रमसख्यगद्योरनुगुणो 5यमा चारसम् । जानासी- 
द्यर्थ:। अय॑ लवः अस्य रामभद्रस्य हृद्यमभिष्यन्दयेत् दवयेत् ॥ यदि चेति। वयमइ 
ऋतुद्विषतां यज्ञादिघातुकानामरों शासितरि रामभद्रविषये एवंप्राया यदि प्रेमपात्रभू 
ताश्वेत्क इव को वा त॑ राजानं रञ्ञक॑ ते रामभद्रं गुणेः शीलादिभिः हेतुमिः न बहु मन्यते। 
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तदपि खल़ मे स व्याहारस्तुरज्मरक्षिणां 
विक्वेतिमखिलक्षत्राक्षेपप्रचण्डतयाकरोत् | २८ ॥ 

चन्द्रकेतु/--कि नु भवतस्तातप्रतापोत्कर्षेडप्यमपेः । 
लबव॒ः--अस्त्विहामर्षो मामूद्रा । अन्यदेतत्य॒च्छामि दान्तं £ 

राजानं राघवमनुशुश्रमः । स किल नात्मना हृष्यति नाप्यस्य प्रजा व 
इृ॒प्ता जायन्ते | तत्कि मनुष्यास्तस्थ राक्षसीं वाचमुदीरयन्ति । 

ऋषयो राक्षसीमाहुवोचमुन्मत्तदततयोः । 
सा योनिः सवेवैराणां सा हि लछोकस्य निष्कृतिः ॥ २९ | 

इति ह स्म तां निन्दन्ति । इतराममिष्टुवन्ति । 
काम दुग्धे विप्रकपेत्यलक्ष्मी 

कीर्ति सूते दुढ्लंदी निष्प्लान्ति । 
शुद्धां शान््तां मातरं मड्गलानां 

घेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः | ३० ॥ 
सुमन्त्र/--परिमूतो5य्य बत कुमारः प्राचेतसान्तेवासी | वद्त्यय 

मम्युपपन्नामर्पेण संस्कोरेण । 
लव--यत्पुनश्रन्द्रकेतो, वदसि कि नु भवतस्तातप्रतापोत्कर्षेडप्य 

मे इति तत्पच्छामि कि व्यवस्थितविषय:ः क्षत्रधम इति । 

सर्वोष्पि तं॑ संभावयतीलत्यर्थ: । सोजन्यस्थ को विरोध इ्यह--तदपि तथापि अखि 
लक्षत्राक्षेप: सकलराजतिरस्कारस्तेन प्रचण्डतया ऋरतया तुरह्नमरक्षिणामग्रमेधा* 
रक्षकाणां विकृर्ति मन्युं स व्याहरश्व 'तां पताकां हरामि वः” इत्यादिकः । अथवा लुर 
ज्मरक्षिणां व्याहार: 'सप्तलोकेकवीरस्थ' इत्युक्ति: मे विकृृतिं मन््युं अकरोत् ॥ ३८ 
दान्तमनहंकारमनुझुश्रुम: श्रतवानस्मि । आत्मना खय॑ न दृप्यति नाहंकरोति, प्रजा 4 

हृप्ता न जायन्ते । राक्षसीं वाचं दप्तवाचमू। तदाह--ऋष य इति। योनि: कारणम् 
निष्कृति: परिभवहेतु: ॥ २९ ॥ इतरां वक्ष्यमाणाम् । काममिति । कामममिल 

षितं दुग्घे प्रपूरयति । अलक्ष्मीं विप्रकर्षति दूरीकरोति । कीति गुणवत्ताप्रथां सू 
जनयति । दुहँदः शत्रून् निष्प्रछान्ति अतिशयेन नाशयति । सूड॒ता वागिति शेष: 
शद्धां दोषशन्यां शान््तां कार्केशयरहितां मज्लानां गातरं हेतु पेनुं खरूपेणाभोगर 
थीरा: ध्यानशीला: सूनृतां श॒द्धामाहुरिति योज्यम्ू । इतीतरामभिष्दुवन्तीति पूर्वेण। 

न्वयः ॥ ३० ॥ अभ्युपपन्नामषेंण उत्पन्नासहनेन संस्कारेण वासनया ॥ तातप्रताप 
त्कर्षेड्प्यमर्ष इति यद्वद्सि अत्रोच्यते इति शेष: । व्यवस्थितविषयः रामभद्रमात्रनिय 
ताथिकरणकः क्षत्रधर्म: क्षत्रियासाधारणपराक्रमातिशयादि: ॥ अतिप्रसजन्नादनिध्प्रस 



पञ्नमो5ड्ः | १३९ 

सुमन्त्रः--नेव ख़ जानासि देवमेक्ष्याकम् । तद्विरमातिप्रसज्ञात् । 
सैनिकानां प्रमाथेन सत्यमोजायितं या । 
जामदश्यस्य दमने न हि निबेन्धमहेसि | ३१ ॥ 

लब३--(सदह्ासम् )) आये, जामदश्यस्य दमनः स राजेति कोड्य- 
मुच्चेवोद: । 

सिद्ध ब्वेतद्वाति वीये द्विजानां 
बाह्योवीय यत्त तत्क्षत्रियाणाम् । 

शख्ग्राही ब्राह्मणो जामदग्य- 

स्तस्मिन्दान्ते का स्तुतिस्तस्य राज्ञ:ः ॥ १२ ॥ 
चन्द्रकेतुः---सोन््माथमिव )) आये सुमन्त्र, कृतमुत्तरोत्तरेण । 

को5प्येष संप्रति नवः पुरुषावतारो 
वीरो न यस्य भगवान्भृगुनन्दनोडपि | 

पयोप्तसप्तमुवनाभयदक्षिणानि 
पुण्यानि तातचरितान्यपि यो न वेद ॥ ३३ ॥ 

लव/--को हि रघुपतेश्वरितं महिमानं च न जानाति । यदि नाम 
किचिदस्ति वक्तव्यम् | अथवा शान्तम् । 

वृद्धास्त न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं वतेते 
सुन्द्ख्नीमथने5प्यकृण्ठयशसो लोके महान्तो हि ते । 

जनाद्विम विरतो भव। 'जुगुप्साविराम॑-! इति पश्वमी । सेनिकानामिति। प्रमाधेन 
प्रकृष्विलोडनेन ओजायितमो जखीभूतम् । भावे क्त:। जामदमभ्यस्थ दमने परशुरामस्य 

जैतरि रामभद्दे विषये । निर्बन्ध रूक्षवादम् ॥३१॥ सिद्धमिति । द्विजानां विश्राणां 
वाचि वी परामिभवनसामथ्यमिति यत् | क्षत्रियाणां बाह्ोवीयमिति यत् । एतलिसद्धं 
प्रसिद्ध किल । जामदर्न्यः शख्रग्राही व्राह्यण: । तस्मिन्दान्ते तस्त॒ राज: तहमनकराम- 

भद्रस्य स्तुति: गुणामिधानिका का । न किमपीदयर्थ:॥ ३२॥ को5पीति । यस्थ॒ परझु- 
रामश्व वीरो न। यज्ञ्ञानविषयावीरलवान् शगुनन्दनः । यः पुरुषः सप्तानां भुवनानां 
समाहारः सप्तभुवनं तस्थाभयं भयनिवारणं तदेव दक्षिणा प्रत्युपकारनिरपेक्ष खाभ्यु- 

दयमुद्दिश्य दानं सा पयोप्ता पूणो येवु तथोक्तानि तातचरितानि पुण्यानि रामभद्रशत्त- 
लक्षणगुम्फकरमाणि शुभकर्माणि तथा तु न वेद न जानाति । एप: नवः पुरुषावतारः 
को5पि। क्षेपे5्य किंशब्दः । अन्न रामचरितलक्षणक्रतूनां जयद्भयदानमेव दक्षिणेति 

वर्णनादुपकालंकार: ॥ ३३ ॥ यदि नाम किंचिदस्ति वक्तव्यम् । वक्तत्य॑ किंचिदृस्ति 
किमित्यर्थ: | चृद्धा इति । अविचारणीयचरितास्ते बद्धासििष्ठन्तु । वयोमात्र तेषां 
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यानि त्रीण्यकृतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्वा कोशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ ३४ ॥ 

चन्द्रकेतु।--आः तातापवादिन्, मिन्नमयोद, अति हि नाम 
प्रगह्मसे -। 

लव/--भये, मय्येव भ्रुकुटीमुखः संवृत्तः | 
सुमन्त्ः--स्फुरितमनयो: क्रोपेन | तथा हि। 

'कषिनोद्धतधूतकुन्तलभरः सवोद्भजों वेषधुः 
किंचित्कोकनदच्छदस्प सहझे नेत्रे स्वयं रज्यतः। ' 

पत्ते कान्तिमिदं च वक्रमनयोभज्ञेन भिन्नभ्नुवो- 
अन्द्रस्योद्वटलाब्छनस्यथ कमलस्योड्धान्तभृ़स्य च॥| २५ ॥ 

लव/--कुमार, कुमार, एश्लेहि | विमदेक्षमां भूमिमवतरावः । 
(इति निष्कान्ता: सर्वे । 

इति पश्चमो५5ड्ढः । 

गौरवहेतुरिति भाव: । सुन्दस्नीमथने ताटकावधे5पि अकुण्ठयशसः अप्रतिहतकीतय: । 
कुतोमुखानि पराझ्युखानि पदानि पादन्यासपराझ्युखानीति वाचा वक्तुमपि जुगुप्सया- 
कुतोमुखानीत्युक्तम्। तदिदं शोयातिशयकार्यम् । अन्राह्यन्तमासन्नो भूला खरः स्थितः 
तदा रामभद्रश्चापकर्षणार्थ पदत्रय॑ निदृत्य तं जधानेति प्रसिद्वि:। इन्द्रसूनुनिधने वालिवपे 
यत्कोशल नैपुण्यमन्तर्धानपूर्वकल्नरुप तत्राप्यभिज्ञे जनः वर्तते। हुमिति परिह्ासे ॥ ३४॥ 
तातापवादिन् रामभद्रविषयदोषवादिन् । भिन्नमयांद अतिक्रान्तसमुदाचार ॥ अकु- 
टीमुखः क्रोधप्रयुक्तश्रूभजयुक्ततदन: ॥ अनयोलवचन्द्रकेलो: । ऋ्रोधेनेति । उद्धताः 
वूताश्वलन्त: कुन्तला: केशभरा: यस्मिन् स तथोक्त: । कोकनदच्छदस्य रक्तारविन्द्- 
पत्रस्थ रज्यतः रक्तीमवृतः । भ्रुवोर्व्ेन भीमम्। अनयोरिद् वक्र च। उद्धटलाञ्छनस्य 
प्रकटलक्ष्मण: चन्द्रस्य उद्धान्तमृज्ञस्सर कमलस्थ च कान्ति घत्ते । वक्रमित्येकवच- 
नोक्ति: संतानेक्यप्रयुक्तात्यन्तसारुप्यद्योतनाय । निदर्शनारंकारः ॥ ३५ ॥ एश्चा- 
गच्छ । विमर्देक्षमां युद्धयोग्यां भूमिमवतराव: । इति निष्कान्ता: सर्वे ॥ 

वाधूलवंशजनुषों भूसारनिवासराघवार्यस्त्र । 
उत्तररामचरित्रव्याख्यायामवसित: पश्चमो5ड्ू: ॥ 

इति श्रीवाधूलवीरराघवविरचितायां भवभूतिभावतल- 
स्पर्शिनीसमाण्यायामुत्तररामचरितव्याख्यायां 

पञ्चमोउड्ठः । 



पष्टो ५३: । 

(तत: प्रविशति विमानेनोज्ज्वलं विद्याधरमिथुनम् |) 

विद्याधर/--अहो नु खल्वनयोविंकतेनकुलकुमारयोरकाण्डकल- 
हप्रचण्डयोरुद्योतितक्षत्रलक्ष्मीकयोरत्यद्भुतोद्भान्तदेवासुराणि. विक्रान्त- 
विलसितानि | तथाहि प्रिये, पश्य । 

रणत्करणझज्झणकणितकिद्लिणीक धनु- 

ध्वेनद्वुरुगुणाटनीक्ृतकरालकोलाहलूम् । 
वितत्य किरतोः शरानविरत पुनः शूरयो- 

विंचित्रमभिवतेते मुवनभीममायोधनम् | १ ॥ 

जुम्मित च विचित्राय मज्जललाय द्वयोरपि । 
स्तनयित्रोरिवामन्ददुन्दुभेदुन्दुमायितम् ॥ २ ॥ 

तत्परवत्येतामनयो: प्रवीरयोरनवरतमविरलमिलितविकचकनककमलकम- 
नीयसंहतिरमरतरुतरुणमणिमुकुलनिकरमकरन्दसुन्दरः पृष्पनिषातः | 

विद्याधरी--तां कि ति पुरो आआसे दुद्डंसतरलतडिच्छडाकडारं 
अवरं विअ ज्ञत्ति संवुत्तम् । 

विद्यापर:--त्कि नु खल्वद् | 

१. तत्किमिति पुर आकाश दुदृंशतरलतडिच्छटाकडारमपरमिव झटिति 
संवृत्तम् । 

युद्धस्य दूराध्वानवधम” इति दृश्यत्प्रतिषेथाद्विष्कम्भेन तदाह--विद्याधरमिथुन- 
मित्यादिना ॥ विकर्तन: सूर्य: ।अकाण्डकलहेन उभयोरप्येकत्वेन वास्तवह्वेतुरहितवैरेण 
प्रवण्डयो: ऋरयोस्दोतिता क्षत्रलक्ष्मीः ययोस्तथोक्तयो: । अलडद्भुतेनातिविस्मयेन 
उद्भान्ता देवासुराः येस्तथोक्तानि विक्रान्तस्थ विक्रमस्य विलसितानि । अहो विस्मयनी- 
यानीद्यर्थ: । रणमिति । रणत्करणेन रणदिति शब्दहेतुव्यास्फालनेन झणझणत्कार- 
क्णितयुक्तम् । ध्वनन् गुरुगुण: ज्या यया तथोक्तया अगन्या पनुष्कोत्या कृत: करालो 

भीषण: कोलाइलो यस्थ तथोक्त धनुविंतत्य मण्डलीकृत्य विस्तायं शरानविरतं किर- 
तोव॑षतो: लवचन्द्रकेत्वीं: ॥ १॥ स्तनयित्नोरिव गजेन्मेघस्येव । अमन्ददुन्दुभेदुन्दु- 
मायितं दुन्दुमशब्दः जुम्मितं ग्रदृत्तम् ॥ २॥ अनयोलेवचन्द्रकेल्ोस्तादर्थ्येन अवि- 
रलमिलिता कमलकमनीयसंहतिरयन तथोक्तः पुष्पनिपातः पुष्पवृष्टिः ॥ तडिच्छटया 
विद्युजालेन कडारं कपिलं आकाशमन्यदिव जातमिल्यर्थ: ॥ त्त्कि नु ख़ नु किमिति 



१४२ उत्तररामचरिते 

तष्टयन्लअमिआन्तमातोण्डज्योतिरुण्ज्वलम् । 
पुटभेदों ललाटस्थनीललोहितचक्षुष: ॥ ३ ॥ 

आं ज्ञातम् । जातक्षोभेन चन्द्रकेतुना प्रयुक्तमप्रतिरूपमामियमस्रम् , 
यस्यायमम्िवच्छरसंपातः संग्रति हि । 

अवदग्धबबेरितकेतु चामरे- 
रपयातमेव हि विमानमण्डले: । 

दहति ध्वजांशुकपटावलीमिमां 
नवर्किशुकद्युतिसविभ्रमः शिखी ॥ 9॥ 

आश्वयेम् । प्रवृत्त एवायमुच्चण्डवज़खण्डावस्फोटपटुरटत्स्फुलिड् गुरुरु 
ततालतुमुललेलिहानोज्ज्वलूज्ज्वालासंभारभेरव: भगवानुषबुधः । प्रचण्ड- 
श्वास्य सवेतः संपातः । तत्रियामंशुकेनाच्छाद सुदूरमपसरामि । 
(तथा करोति ।) 

पद्द्यमस्य च वक्ष्यमाणवाक्यद्रयेनानवय: । त्वष्टिति । लष्टशाणचकश्रमिश्रान्तमा- 
ताण्डज्योति: किम् । उज्ज्वलः ललाटस्थनीललोहितचक्षुषः ख्धललारनेत्रस् पुटभेदो नु 

उन्मीलन्नु । अथवा किं न्वित्येकमेव पद्म । माताण्डज्योतिरुज्ज्वल इत्येकपद्ं पुठभेद्वि- 

शेषणम् । ज्योतिरिवोज्ज्वलतीति तदर्थ: ॥ ३ ॥ जातक्षोभेन अ्रकृतिविपर्यासता । 
आम्रेयम प्रिदृव्यम् । शरसंपातः इषुधारा । अवदम्धेति । अवदग्धानि प्रायेण 

दग्यानि बबरितानि यानि दाहजबबरध्वनियुक्तानि केतवः क्षुद्रध्वजाश्वामराणि 
वालव्यजनानि येषां तथोक्ते: । अपयातम् । भावे क्त: । नवपलाशकुसुमकान्तिसदश: 

शिखी अग्नि: । ध्वजाः महाकेतवः तेपामंशुकानि चीरांशुकानि तान्येव पठा: । सामा- 

न्यविशेषशब्द्यो: कर्मधारय: । उत्तरीये वद्नमात्रे सृक्ष्मवश्नेषपि चांशुकम” इति रत्न- 

माला । अंशुकपद सूक्ष्ममात्रपरं गोबलीवदेन्यायेन। तेषामावडीम्। ध्वजलक्षणकाण्ति- 

व्याजपुञ्नानीति वार्थ:। अत्र ध्वजाश अंग्युकपटाश्रेति विग्रह: | व्याजपर्याय: कपटशब्द्: । 

अंशव एवं ध्वजव्याजेन वर्तन्त इति लाभात्तेजिए्रत्वं ध्वजानां लभ्यते । किंचायमा्े- 

याभिरभिमपि दहतीति असंबन्धे5पि संवन्धादतिशयोक्तिरेति अपहृवेन सह संकरः 

॥ ४ ॥ वज्खण्डस्याशनिशकलस्य अवस्फोट: स्फुटनं तद्गृत्यदु तीक्ष्ण यथा तथा 

रटन् स्फुलिज्नगुरुः कणबहुल: । उत्तालतुमुल यथा तथा भतिशयितसंकुलं यथा तथा 

लेलिहानः भू कवलनपर: । लिहधातोयइलुकि चानश् । उज्ज्वलज्ज्वालासंभारेण 

ज्वालाविशयेन भैरव: भयंकर: । उपर्वुध: अग्नि: । अस्थाग्रे: संपात: सम्यक्पतनम् । 

प्रचण्डः अतितीक्ष्ण: ॥ विमलमुक्ताशैलवत् निर्दोषमोक्तिकपर्वतवत् शीतलेन ल्िग्पेन 



पष्ठो 5कः | १०३ 

विद्याधरी--दिट्टिआ एंदेण विमलमुत्तासेअसीअलसिणिद्धमसिण- 
मंसलेण णाहदेहप्पंसेण आणन्द्संदुलिद्घुण्णममाणवेअणाए भद्धोदिदो एत्र 
अन्द्रिदो मे संदावों । 

विद्याधर+--अयि, किमत्र मया कृतम् । अथवा । 
न किंचिदपि कुवाणः सोख्येद:खान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्य यो हि यस्य प्रियो जनः ॥ ५ ॥ 

विद्याधरी--केह अविरलविलोदुघुण्णमाणवि्जुल्दाविलासूमंसलेहिं 
मत्तमहरकण्ठसामलेहिं ओत्थरीअदि णभोज्ज्ण जलहरेहिं । 

विद्याधर:--कुमारठप्रयुक्तवारुणास्रप्रभाव:ः खल्वेषः | कथ्रम- 
विरलप्रवृत्तवारिधारासंपातेः प्रशान्तमेव पावकाखम् । 

विद्याधरी--पित मे पिं मे । 
विद्याधर;:--हन्त भोः, सबेमतिमात्र दोषाय । यत्मलयवातोस्क्षो- 

भगम्मीरगुलगुलायमानमेघमेदुरितान्धकारनीरन्प्रनद्धमिव एकवारविश्व- 
ग्रसनविकटविकरालकालमुखकन्द्रविवतेमानमिव युगान्तयोगनिद्रानि 

25% «हर 

१. दिश्या एतेन विमल्मुक्ताशलशीतलसिग्धमसणमांसलेन नाथ- 

देहस्पर्शेनानन्द्संदुलितघूणमानवेद्नाया अधोंदित एवान्तरितों में 
संतापः । 

२, कथमविरलविलोलघूर्णमानविद्य्लताविढासमांसलेमैत्तमयूरकण्ठश्यामलैर- 
बस्तीयते नभोज्गणं जलपरेः । 

३. प्रियं मे प्रिय॑ मे। 

लेहयुक्तेन मसणेन चाकचक्यवता मांसलेन स्फीतेन । सर्वत्र विशेषणसमासः । 
आनन्देन संदलिता वर्तिता वेदना यर्मिसतथोक्त: । अन्तरितस्तिरोहितः ॥ मया 
किमत्र कृतम् । न किमपील्यर्थ: । न किचिदपीत्यादि । पूर्व व्या्यातम् ॥ ५ ॥ 
विलोला: वेपमाना: घूर्णमाना: वेश्मानाः। अवस्तीर्यते आच्छायते । “अवतीर्यते? 
इति च पाठः ॥ अग्मेयाम्रप्रतिद्वन्द्बाद्वारुणाञ्न॑ प्रयुक्तम् । धारासंपातैर्धारासम्यक्प 
ने: प्रशान्तं निवापितम् ॥ अतिमात्र श्रमाणातिक्रान्त॑ दोषाय । कल्पत इति शेष: । 

ग्रल्यवातेन कल्पान्तमारुतेन उत्क्षोभा: अतिशयितक्षोभयुक्ता: गरम्भीरा: अनत्पा: 
गुलुगुलायमानाः गुलगुल इत्याकारकवर्णध्वनियुक्ता ये मेघास्तेमेंदुरितेन साद्दितेन 
अन्धकारेण नीरन्ध्रमविरलं नद्धमिव बद्धमिव । एकेन वारेण क्षणेन विश्वस्य॒प्रपश्नस्य 
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रुद्धसवेद्वारं नारायणोदरनिविष्टमिव भूत॑ विपद्यते । साधु चन्द्रकेतो, 
साधु । स्थाने वायव्यमस्रमीरितम् । यतः । 

विद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूयसामपि । 
ब्रह्मणीव विवतोनां कापि प्रविलयः कृतः ॥ ६ ॥ 

विद्याधरी--णाध, को दाणिं एसो ससंभमोक्खित्तकरम्भमदुत्तरी- 
अश्चवलो दूरदो एवं महुरसिणिद्धवअणपडिसिद्धजुद्धबावारों एदाणं 
अन्दरे विमाणवर॑ ओद्रावेदि । 

विद्याधर:--धट्ना ) एप शम्बूकवधात्मतिनिवृत्तो रघुपतिः | 
शान््त॑ महापुरुषसंगदितं निशम्य 

तद्वौरवात्समुपसंहतसंप्रहारः । 

१, नाथ, क इदानीमेष ससंग्रमोत्क्षिपकरअमदुत्तरीयाश्लो दूरत एवं 
मधु रख्रिग्धवचनप्रतिषिद्धयुद्धव्यापार एतयोरन्तेरे विमानवरमवतारयति | 

ग्रसनेन कवलनेन । एकवार: इहानाशृत्तिवों । विकर्ट निम्नोन्नत॑ विकराले विशेषेण 
भीषण कालमुखं झृत्युवक्रं तस्मिन्विवतेमानमिव विकुर्वाणमिव । युगान्ते कव्पान्ते 
योगनिद्रया ध्यानात्मकखापेन निरुद्धानि सर्वांणि द्वाराणि यस्थ तथोक्तम् । यन्नाराय- 
णोदरं समस्तवस्वाधारभूतलक्ष्मीनायकोदरम् | तस्मिन्रिविष्टमिव भूतम्। जात्येकवचनम् । 
प्राणिन इल्यर्थ:। विपयते विपदं ग्राप्रोति । वायव्यं वायुदैवयम् । “वास्बृतु-? इति यत्त्र- 

त्ययः । ईरितं प्रेरितमिति यत्तत्थथाने युक्तम् । यतः यस्मात् । विद्येति । विद्या- 
कल्पेन तत्त्वमस्थादिवाक्यविहिततत्त्वज्ञानसट्शेन मझुता वायुना कत्री भूयरसां बहुत- 
राणां मेघानां ब्रह्मणि निर्विशेषसन्मात्रे कूटस्थे चेतन्ये विवतीनामिव अधिष्ठानविष- 
यसत्ताकव्यावहारिकघटपटादिविकल्पानामिव प्रविलयः निवृत्ति: कृत: । इदं चाद्दितप्र- 
क्रियया व्याख्यातम् । परमार्थतस्तु वियाकल्पेन दशेनसमानाकाराविच्छिन्नस्मृतिसं- 

तानात्मकसद्वियादिसटशेन मरुता ब्रह्मणि निखिलचेतनाचेतनशरीरके समस्तकल्याण- 

गुणाकारे श्रीमति नारायणे विवर्तीनामिव विशेषणीभूतचिद्चिद्वारकविलक्षणविकारभूतन 
देहेन्द्रियादीनामिव प्रविलयः कृतः जगदुपादानस्थ ब्रह्मण: कार्येत्ननियतनामरूपप्र- 
दह्णलक्षणात्यन्तिकलय एवं तदष्रथक्सिद्धविशेषणभूतजीवस्य मोक्ष; । स॒ च “तमेव॑ 
विदिल्ला-' इत्यादिश्वतिभिभेक्तसाध्य इति । एवमुक्तिः 'अहव सन् ब्रह्माप्येति' श्युक्ते: 
॥ ६ ॥ प्रतिषिद्ध: निवर्तितः युद्धव्यापारो येन तथोक्त: । अन्तरे मध्ये प्रतिषेधवा- 

क्येन तयोत्तत्रतिघाताय मध्ये रथस्थापनेन तन्निवतेयतीति भावः ॥ शम्बूकवंधात् 
शम्बूकवर्धं निर्व॑र्य । ल्यब्लोपे पश्चमी । शान्तमिति । शान्तं कार्कश्यरहितं महा- 
पुरुषस्य रामस्थ संगदितं वचन निशम्य तद्गौरवाद्रामविषयकरगरीयस्खबुद्या समुप्स- 
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शान््तो लवः प्रणत एवं च चन्द्रकेतुः 
कल्याणमस्तु सुतसंगमनेन राज्ञ: | ७ ॥ 

तदितस्तावदेहि । (ते निष्कान्ती ) 
मिश्रविष्कम्भः । 

(ततः प्रविशति रामो लवः प्रणतश्रन्द्रकेतुश्न ॥) 
राम।---(एष्पकादवतरन् ।) 

दिनकरकुलचन्द्र चन्द्रकेतो 
सरभसमेहि हृ् परिप्वजस्व । 

तुहिनशकलशीतलेस्तवाज्े: 
शममुपयातु ममापि चित्तदाह: ॥ ८ ॥ 

(उत्धाप्य सब्नेहाद्न॑ परिष्वज्य ) अप्यनामयं नूतनदिव्यास्रायोधनस्य तव । 
चन्द्रकेतुः---कुशलमत्यद्भुतप्रियवयस्यलाभाभ्युदयेन । तद्विज्ञापयामि 

मामिव विशेषेण ख्िग्पेन चक्षुपा पश्यत्वमुं वीरमनरालसाहस तातः। 
राम;--(७वं निरूप्य ,) दिष्टया अतिगम्मीरमधुरकल्याणाकृतिरय 

वयस्यों वत्सस्थ | 
त्रातुं छोकानिव परिणतः कायवानखवेदः 

क्षात्रो धमें: श्रित इव तनुं बह्मकोशस्य गुप्यै । 

हृतः निवृत्त: संप्रह्ार: युद्ध येन तथोक्त: । लवः शान्तः निशृत्तव्यापारो5भूत् । 
चन्द्रकेतुश्व प्रणत एव । यत एवं ततः सुताभ्यां लवचन्द्रकेतुभ्यां संगमनेन समागमेन 
राज्ष: रामस्य कल्याणमस्तु । विद्याधरेण ज्ञातत्वात्ुतेत्युक्ति:-॥ ७ ॥ द्निकरेति । 
दिनकरकुलचन्द्र सूर्येंग सह तदीयस्पास्मद्वंशस्प॒ आह्यादकप्रसिद्धचन्द्र । सूर्य प्रति 
चन्द्रताभावेनास्य त॑ प्रत्मवि चन्द्रबमाधिक्ये पयवस्थति । अत एवं ममापि चित्तदाह 

इत्युक्ति: संगच्छते । ममापि एवमल्यन्ततप्तस्थापि मम । अनेन सहस्रभानुतापापेक्ष- 
यापि खतापस्प भूयस्ल गम्यते । शर्म निर्वाणमुपयातु प्राप्रोतु ॥ ८ ॥ नूतनदित्या- 
स्रायोधनस्य नूतनामानुष्यात्रकरणकयुद्धस्य । नूतन दिव्याज्रेरायोधनं यस्येति बहु- 
त्रीहिः । तवेति शेषः । अनामयमारोग्यम् ॥ अल्यद्भुतस्य आश्चर्यकरस्य प्रियवयस्थस्थ 
लाभ एवाभ्युदुयस्तेन । ख्िग्घेन ल्लेहवता चक्षुपा अनरालसाहसमकुटिलयुद्धादिव्यापा- 

रम् । अमुं लवम् । अतिगम्भीरा अक्षोभ्या कल्याणी मद्गलावद्दा आकृृतिराकारो यस्थ 
तथोक्त: । दिश्या आनन्दहेतु: | ऋरतुमित्यादि । लोझान् चतुर्दशभुवनानि त्राठुं 
रक्षितुं कायवान्मू्तिंमान् सन् परिणत: जात: अद्जवेद:ः अब्नमन््रभागरद्वत्स्थितः । 
अह्यकोशस्य त्रह्माण्डस्य गुप्ये रक्षणाय तनुं मूर्ति श्रितः प्राप्तः क्षात्रो धर्म इब 

उ० रा० १३ ४ 
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सामथ्योनामिव समुदयः संचयो वा गुणाना- 
माविभूय स्थित इव जगत्युण्यनिमाणराशिः ॥ ९ ॥| 

लव॒१--(खगतम् ) अहो पुण्यानुभावदशेनो<य महापुरुषः | 
आश्वास इव भक्तीनामेकमायतनं महत् । 
प्रकृष्टस्येव ध्ेस्य प्रसादो मूर्तिसुन्दरः ॥ १० ॥ 

आश्रयेम् । 
विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निवेतिघन- 

स्तदोद्धत्यं कापि त्रजति विनयः प्रहयति माम् । 
झटित्यस्मिन्दष्टे किमिति परवानस्मि यदि वा 

महाघेस्तीथोनामिव हि महतां कोडप्यतिशयः || ११ ॥ 

रामः--तत्किमयमेकपद एवं में दुःखविश्रामं॑ ददात्युपखलेहयति 

स्थित: शोयवीर्योदिरूपक्षत्रियखभाव इव स्थित: । सामथध्योनामारब्धकार्यनिर्वह- 
णशक्तीनां समुदय इव स्थित: । गुणानां घेयोदीनां संचयो वा समूह इव स्थितः । 
ववा स्थाद्विकल्पोपमयो:” इति कोश: । जगत्युण्यनिर्माणानां जगत्पुण्यानुष्टानानां राशि- 
रिव स्थितोष्य वत्सस्थ वयस्थ इति पूर्वेण संबन्ध: । आविभूंय प्रल्यक्षीभूय 
स्थितः जगत्पुण्यनिमोणराशिरिव स्थित:। अभूतोपमा ॥ ९ ॥ पुण्ये अनुभाव- 
दर्शने यस्थ तथोक्त: । अनुभाव: प्रभाव: दर्शन साक्षात्कार: । आश्वास इति । 
भक्तीनां लेहपूवानुध्यानानामाश्रास इव स्थित: दुःखविस्मरणपूर्वकाह्मद इव स्थित: । 

भक्तयोषन्यत्र हि क्रियमाणा विषयदोषेण दुःख्यन्ति । तासां रामे क्रियमाणानां विषय- 
सौष्ठवेनाहादो जायते । तद्धेती तत्त्वारोप: । एकमद्वितीयं महद्विपुल भक्तीनामायतनं 
स्थानं व । आश्वासल्लेहभक्तीनामेकमालम्बनं महत्” इति च पाठान्तरम् । आश्वासः 
देषाभाव: । लेहः प्रणय: भक्ति: स॒ एवं भावनाप्रकर्षेण प्रत्यक्षसमानाकारतामापन्न 
एवं तासां मुख्यविषयभूत इल्यर्थ: । प्रकृष्स्य लोकोत्तरस्य धर्मस्य सुकृतस्य मूर्तिसुन्दर: 

प्रसाद इव स्थितः मह्ापुरुष इति पूर्वेणान्चयः । उक्त च 'रामो विग्रहवान्धर्म:” इति । 
प्रसाद इह फलप्रदानोन्मुखता ॥ १० ॥ विरोध इ््ति | विरोध: वेरम् । विश्रान्तः 

विरतः निरदेतिघन: आनन्द्सान: । रस्यते चरव्यते इति रसः । अपरोक्षावभास- 
रूप: प्रसरति श्राप्रोति । तद्विपुलमोद्ध्यं द्पहेतुकसंभावनारूर्प क्रापि अजति । 

विनय: महाजनसंनिधों खोत्कपोननुसंधानरूपः मां प्रहयति नमयति । अस्मिन््महा- 
पुरुषे दृट्टे सति साक्षात्कृते सति किमिति परवानस्मि करमद्धेतोीं: परतनआओओडस्मि । ' 
प्रदि वा अथवा तीथोनामिव गन्नादिपावनसलिलानामिव महतां पुरुषाणां महा: अ- 

[ल्यः । छाध्य इति यावत् । अतिशय उत्कषें: को5पि । अन्याद्श इल्यर्थ: । इमं च 

लोक॑ बहवो बहु मन्यन्ते ॥ ११ ॥ एकपद् एवं एकक्षण एवं दुःखविश्रामं दुःख- 



पष्ठोडड्डूः । १४७ 

च कुती5पि निमित्तादन्तरात्मानम् । अथवा खेहश्व निमित्तसब्यपेक्ष 
इति विप्रतिषिद्धमेतत् । 

व्यतिषजति पदाथोनान्तरः को5पि हेतु- 
ने खल़ बहिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते । 

विकसति हि पतड्जस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः ॥ १२ ॥ 

लव/--चन्द्रकेतो, क एते । 
चर्द्रकेतु।--प्रियवयस्यथ, ननु तातपादाः | 
लव;--ममापि धर्मतस्तथेव यतः प्रियवयस्येति भवतोक्तम् । किंतु 

चत्वारः किल भवन्त्येवंव्यपदेशभागिनस्तत्रभवन्तो रामायणकथापु- 
रुषाः । तद्विशेषं ब्रृहि । 

चन्द्रकेतुः--ज्येष्ठतात इत्यवेहि । 
लव+---(सोहासम् ) कृर्थ रघुनाथ एवं । दिश्टद्या सुप्रभातमद्य 

यदय॑ देवो दृष्टः | (सबिनयं निर्व्य ) तात, प्राचेतसान्तेवासी लवोडमि- 
वादयते । 

राम;+--भायुप्मन् , एश्येहि | (इति सल्लेहमालिज्य |) अयि वत्स, कृत- 

मत्यन्तविनयेन । अज्भेन मामपरिशछथ परिरम्भस्व । 

निईत्ति ददाति । कुतोषपि निमित्तादनिधोरिताद्वेतोरन्तरात्मानमुपन्नेहयति लेहयुक्त 
करोति । अथवा पूर्वोक्तपक्षाभावे निमित्तसत्यपेक्ष: हेतुसापेक्षः खेहश्थ निमित्तसब्यपे- 

क्षत्रेति यत् लेहलनिमित्तसापेक्षबरुपं विग्रतिषिद्ध व्याहतम । व्यतिषज्ञतीति । 
कोषपि हेतुः भवितव्यतारूप: तस्थान्तर्लमलोकिकर्ल पदाथोनन्तःकरणप्रभति- 
वसतुजातं॑ व्यतिषजति अन्योन्यलम्रान्करोति । अन्त्भंवितण्यथोंद्य॑ धातुः 

कतरि कर्मव्यतिद्दाराभावान्नात्मनेपद्म् । प्रीतयः अलन्तानुकूललक्ञानरूपल्लेहः बहि- 
रुपाधीन् बाह्यहेतून्न संश्रयन्ते खलु खोत्यादकत्वेन नापेक्षन्त इति प्रसिद्धम्ू । दशन्त- 

माह--विकसतीत्यादि । पतज्नस्थ सूर्यस्य । चन्द्रकान्तः शिलाविशेष:। भत्र मार्देव- 
स्थाप्रयोजकलसूचनाय द्वितीयद्शन्तः ॥ १२ ॥ धर्मतः पुण्यात् । मित्र्य पिता खस्य 

पितेति शात्नस्थायमर्थ: | खप्तृबिष्ये यादशमनुवर्तनं तादशं मित्रपितृविषयक महते 
श्रेयसे कल्पत इति।एवं च मद्धर्महेतुकपितृखवानित्यर्थ: । एवंव्यपदेशस्थ तातपादश- 
उस्य भागिन: खामिन: । भागो हि खं भागी खामी तातपादशब्दस्थ वाच्यतया खा- 
मिनः अर्थप्रद्यायनार्थलाच्छब्दस्य वाच्यशेषल वाचकस्थ । तत्रभवन्तः पूजनीया: 

रामायणकथापुरुषा: रामायणनामकवाक्यप्रबन्धप्रधाननायकाः । तद्विशेष॑तेथु विशेष 
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परिणतकठोरपुष्करगभेच्छदपी नमस्णसुकुमारः । 
नन््दयति चन्द्रचन्दननिष्यन्दजडसतव स्पशेः ॥ १३॥ 

लव॒--(खगतम् )) इंहशो मां प्रत्यमीषामकारणख्रेहः । मया 
पुनरेभ्य एवाभिद्रोग्धुमज्ञेनायुधपरिमहः क्ृतः | (प्रकाशम् ) मसृष्यन्तां 
त्विदानीं लवस्य बालिशतां तातपादाः | 

राम/--किमपराद्ध॑ वत्सेन । 
चन्द्रकेती!--अश्ानुयात्रिकेभ्यस्तातप्रतापाविष्करणमुपश्रुत्य॒ वीरा- 

यितमनेन | 
राम;---नन्वयमलंकारः क्षत्रियस्य । 

न तेजस्तेजस्वी प्रसतमपरेषां विषहते 
स तस्य स्वो भावः प्रकृतिनियतलवादकतकः । 

मयूखैरश्रान्तं तपति यदि देवों दिनिकरः 
किमाम्रेयो ग्रावा निक्रत इव तेजांसि वमति ॥ १४ ॥ 

चन्द्रकेतु।--अमर्षोंडप्यस्येव शोभते महावीरस्य । पर्यन्तु हि 
तातपादा: । प्रियवयस्यनियुक्तेन जुम्भकाख्रेण विक्रम्य स्तम्मितानि 
संवेसेन्यानि । 

रामः---(स्रविस्मयखेद निर्वण्य । खगतम् |) अहो, वत्सस्य इ्द्शः प्र 

तातपादल्व्याप्यरामब्रायन्यतमबर्मविशिश्टल्ल॑ ब्रृहि बोधय ॥ प्राचेतसान्तेवासी वाल्मी- 

किशिष्यः॥ परी ति। परिणतस्थ विकसितस्य कठोरस्य समग्रस्थ पुष्फरस्य पद्मस्य॒ गर्भच्छ- 
दवदातपायनभिद्दतान्तरपत्रवत् पीनः मांसल: मर णः दन्तुरतारहितः सुकुमार: मृदुलः 
चन्द्ननिष्यन्द्वत् चन्द्नद्रववत् जडः शीतल: । अन्र एकमात्राधिक्यम् । “चन्दननि- 

प्यन्द्जड” इति संबुद्धयन्तपाठो ५पि ॥ १३ ॥ अमीषाम् । रामस्ये द्र्थ: । एभ्य: अभिद्रो- 
ग्धुमेतद्विषये अपकतुम्। 'क्रिया-? इति चतुर्था। आयुधपरिग्रह: कृतः। बालिशतां मूर्खतां 
सध्यन्तां सहन्ताम् ॥ किमपराद्धं कोडनिशचार: ॥ अश्रस्तर मेध्याश्रस्थ आनुयात्रिकाः 

अनुयात्रायां नियुक्तास्तेम्य इति पश्चमी । आविष्करणं प्रकाशनमुपश्रुत्याकर्ण्य 
वीरायितं वीरवदाचरितम् ॥ अय॑े वीरायित॑ विधेयप्राधान्यात्पुंस्वम् । अलंकारः 
शोभाकरः । न तेज इति। प्रद्धतमपरेषां तेषां तेज: परामिभवनसामथ्ये न विषहते 
न सहत इति यत् सः प्रक्ृतिनियतल्लादुपादानकारणग्याप्तत्रादकतकः अनागन्तुकः । 
खो भाव: धर्म: सत्कार्यवादे कारणगुणा: कार्य उपलबभ्यन्ते | मयूख: किरणैरश्रान्तम वि- 
रतमामेयो ग्रावा अम्न्युत्पादकसूरयकान्तशिला निकृत इब परिभूत इव तेजांसि वमति 
उद्विरति । दृशन्तालंकार: ॥ १४ ॥ अमर्षो5वि न केवर्ं तेजः किंतु मन्युरपि शोभते 



पष्ठो5ड़। । १४९, 

भाव: । (काशम् ) बत्स, संहियतामस्रम् | त्यमपि चन्द्रकेतो, निव्यो- 
पारतया विलक्षणानि सान्त्वय बलानि । 

(लव: प्रणिधानं नाटयति ।) 

चन्द्रकेतु/--यथा निर्दिष्टम् | (इति निष्कान्तः ) 

लब।--तात, प्रशान्तमख्रम । 
राम/--सरहस्यप्रयोगसंहारजुम्भकाखाणि दिश्या वत्सस्थापि सं- 

यद्यन्ते ,। 

ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा 

परःसहस शरदस्तपांसि । 
एतान्यदशन्गुरवः पुराणाः 

स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥ १५ ॥ 

अधेतामस्रमब्रोपनिषद भगवान्क्ृशाश्वः परःसहसाधिकसंवत्सरपरिचयोनि- 
रतायान्तेवासिने कौशिकाय प्रोवाच | स भगवान्मब्यमिति गुरुपूवो- 
नुक्रमः | कुमारस्य कुतः संप्रदाय इति प्रच्छामि । 

लव)--स्वत:प्रकाश्ान्यावयोरख्राणि । 

राम/--(विचिन्य ) कि न संभाव्यते । प्रकृष्टपुण्योपादानकः 

कोडपि महिमा स्यातू ! द्विवचनं तु कथम् | 

लव;--आतरावावां यमो । 

राम/--स तहीं द्वितीय: के | 

हयो भवति । स्तम्मितानि निव्योपाराणि ॥ संहियतामाझ्ृष्यताम् । ज़म्भकाश्नग्रयु- 
कपीडाया अननुभूतल्ात्, निव्योपारतया विलक्षणानि विस्मयान्वितानि । सान्लय 
मधुरोक्तिभिमोंदय ॥ प्रणिधानं ध्यानम्॥ प्रयोगो नियो जनम् , संहार आकर्षणम् । सर- 
हस्यो अद्जन्यासायनुष्टानसहितौ प्रयोगसंहारों येषां तथोक्तानि । संपद्रन्ते स्थितानि 
भवन्ति । ब्रह्माद्य इति। व्याव्थातम् ॥ १५ ॥ अश्नमनत्रोपनिषदं अन्नमन्यमयी- 
मुपनिषदम् । पर:सहक्षाधिकसंवत्सरं परिचयोनिरताय कीशिकाय विश्वामित्राय ! 
भगवान् कौशिक: । पूवेषां गुरूणामनुक्रम: परम्परासंप्रदायः गुरुमुखोपदेश: । कुतः 
कस्मात् ॥ खत:प्रकाशानि गुरूपदेशेन विना ज्ञातानि ॥ कि न संभाव्यते । सर्व संभा- 

वितमेवेति भाव: । प्रकृष्पुण्योपादानकः प्रभूतसुकृतादिकरणकः । द्विवचनं तु आवयो- 
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ह (नेपथ्ये ।) 

दाण्डायन, 

आयुष्मतः किल लवस्य नरेन्द्रसेन्ये- 
रायोधनं ननु किमात्थ सखे तथेति । 

अद्यास्तमेतु भुवनेषु च राजशब्दः 
क्षत्रर्य शत्रशिखिनः शममद्य यान्तु ॥ १६ ॥ 

राम+--- 

अथ कोअ्यमिन्द्रमणिमेचकच्छवि- 

ध्वेनिनेव बद्धपुलकं करोति माम् । 
नवनीढनीरधरधीर गार्जित- 

क्षणबद्धकुञ्अलकद॒म्बडम्बरम् || १७॥ 

लव/--अयमसो मम ज्यायानायेः कुशों नाम भरताश्रमाल्मति- 
निवृत्तः । 

रामः---सकोतुकम् ) तहिं वत्स, इत एवेतमाहयायुप्मन्तम् । 
लव॥--यदाज्ञापयति | (इति निष्कान्तः ।) 

(ततः प्रविशति कुशः ।) 

कुश!---(सकोध कृतधर्य धनुरास्फाल्य ) 

दत्तेन्द्राभयदक्षिणेमेगवतों वेवस्वतादा मनो- 
९ $ [आप 

हप्तानां दमनाय दीपितनिजक्षत्रप्रतापामिमिः । 
आदिल्ेयेदि विग्रहो नृषतिमिर्धन्यं ममैतत्ततो 

दीप्ताब्रस्फुरदुअदीधितिशिखानीराजितज्यं घनुः ॥ १८ ॥ 

रिति पट्टीद्रिवचन तु ॥ आयुष्म्त इति । आयुष्मतः अनुजतया तथोक्ति:। नरेन्द्र 
सेन्ये: राजसेनिकरायोधन ननु युद्ध किम् । तथेत्यात्थ किम्। भुवनेषु राजशब्दः अस्त 

नाशमेतु ग्राप्रोतु । क्षत्रस्य क्षत्रियजातेः शन्नाण्येव शिखिनः वहयः शम्म निवाणं 
यान्तु भ्राप्रवन्तु ॥ १६ ॥ अथेति । इन्धमणिमेवकच्छविः इन्द्रनीलवन्नीलच्छविः । 
अथेति प्रश्न । कदम्बस्येव डम्बरं विभ्रमो यस्येति विग्रहद: ॥ १७ ॥ ज्यायानग्रजः ॥ 
इत एवं अन्रैव । एत॑ं कुशम् ॥ सक्रोध कृतघे्य च यथा तथा । दृत्तेति। अभयमेव 
दक्षिणा अभयदक्षिणा। इन्द्रस्य अभयदक्षिणा दत्ता यैरिति बहुत्ीहि: । भगवतः षाहु ण्य- 
वतः वेबखताद्विवखतपुन्नादा मनोः आ मनुमारभ्य इधप्तानां दमनाय शिक्षणाय दीपित: 
ज्वलितः निज: असाधारण: क्षत्रप्रताप एवामिर्येस्तथोक्तै:। 'दहनाय” इत्यपि च पाठ: । 
आदिली: सूर्यवेश्यै: । 'दिव्यदित्या-” इति प्यः । नृपतिभिः विग्नहो यदि विरोधब्रेत्ततः तदा 



पष्टोडड्डू) । १५१ 

(विकट्ट परिक्रामति ।) 

राम/--कोडप्यस्सिन्क्षत्रियपोतके पोरुषातिरिकः | तथाहि । 
इष्टिस्तृणीकृतजगन्नयस त्त्वसारा 

धीरोद्धता नमयतीव गतिधेरित्रीम । 
कोमारके5पि गिरिवद्गुरुतां दधानो 

वीरो रसः किमयमेत्युत दप एवं ॥ १९ ॥ 
लब॒॥---(उपस्त्य ) जयत्वाये: । 
कुशः--नन्वायुप्मन् , किमिय॑ वातो युद्ध युद्धमिति । 

मा लब॒ः--यत्िंचिदेतत् | आयेस्तु दृप्त॑ भावमुत्सज्य विनयेन व- 
मू्। 
कुश/--किमथम् । 
लबव॒१--यदत्र देवो रघुनन्दनः स्थितः | स रामायणकथानायको 

व्रह्मकोशस्य गोप्ता । 
कुशः--आशंसनीयपुण्यदशेनः स महात्मा | किंतु स कथमस्मा- 

भिरुपगन्तव्य इति संप्रधारयामि | 

दीमानामन्नाणां स्फुरन्यस्तरला: उद्रास्तीक्ष्: या दीघधितयस्तासां शिखया कोव्या 

नीराजिता आर्तीक्षता ज्या मोर्वी यस्य॒ तथोक्तम् । ममतद्धनुः । धन्य प्रशसम् 
॥ १८ ॥ विकर्ट विषम परिक्रामति ॥ दृष्टिरिति | तृणीक्ृतः अनाइतः जगन्नय- 
सत्त्वसार: लोकत्रयबलोत्कर्षो यया सा। धीरोद्धता घीरा चासो उद्धता चेति विग्रद्द: । 

कोमारे5पि बाल्ये5पि गिरिवत्पर्वत इव । गिरिहिं उत्पत्तिप्रमतिगुरुखवान् वृक्षादयसतु 
नेवम् । किंतु परिणामविशेषेण गुल भजन्ति कि वीरो रस एति शब्रुकृतापराधा- 
दिना प्रज्वलनरूपक्रोधस्थायिकखसंवेद:ः प्रकाशविशेष: किमेति । रसालम्बने रसला- 
रोपाद्वेब्॒लंकार: । दर्प: युद्धकण्डूलता ॥ १९ ॥ आयुष्मन् लवं॑ प्रति संबोधनम् । 

युद्ध युद्धमिति वातों प्र्ृत्तिः युद्धमासीदिति जनवाद: श्रूयते स कि. सत्य इलयर्थ: ॥ 
एतयुद्धं यात्किचिदल्पकम् । न श्रश्नाहेमित्यर्थ: । आयेखु । ज्येष्ठआ्रातृप्रयुक्तपूजायोत- 
नाय आयेशब्दप्रयोग: । द॒र्प्त भाव॑ दर्पात्मकखभावमुत्सज्य ्क््ता । द्पमिद्यत्र 

भावे क्त: । विनयेन निक्ग्रतिसंधानेन । उपलक्षणे तृतीया ॥ देवः पूज्यः रघुन- 

न्द्नः रामः अन्र स्थित इति यत्तस्माद्विनयेन वर्तेतामिति पूर्वणान्वय: । ब्रह्मकोशस्य 
त्रह्माण्डस्य गोप्ता रक्षकः ॥ स महात्मा अनन्यसामान्यखभाव: राम: । आशंसनीयम- 
मिलषणीयं पुण्य सुक्ृतमूल दशन साक्षात्कार: यस्य तथोक्त:। भवतीति शेषः। अस्ति- 
भवन्तीपरः इत्युक्ते: । अप्राप्तश्व श्रयोजनस्त॒ ग्राप्तुमिच्छा आशंसा । किंतु एवं सल्यपि 
अस्माभिर्मया कथमुपगन्तव्य इति संप्रधारयामि केन प्रकारेण उपस्थातव्यमिति 



१५२ उत्तररामचरिते 

छव॒--यथेव गुरुस्तथोपसदनेन । 
कुशः--कर्थ हि नामैतत् | 
लव/--अल्युदात्त: सुजनश्रन्द्रकेतुरोमिलेयः प्रियवयस्येति सख्येन 

मामुपतिष्ठते | तेन संबन्धेन धमेतस्तात एवार्य राजर्षिः | 
कुश।--संप्रत्यवचनीयो राजन्येडपि प्रश्रयः । 

(उभो परिक्रामतः ।) 

लव॒१--पर्यत्वेनमार्यो महापुरुषमाकारानुभावगाग्मीयेसंभाव्यमान- 
विविधलोकोत्तरसुचरितातिशयम् । 

कुश/--(निर्व्ण |) 

अहो प्रासादिक रूपमनुभावश्च पावन: | 

स्थाने रामायणकविर्देवीं वाचमवीबृधत् || २० || 
तात, प्राचेतसान्तेवासी कुशो5मिवादयते । 

रामः--एश्लेक्यायुष्मन् । 
अमृताध्मातजीमूतस्िग्धसंहननस्य ते । 
परिष्वज्भाय वात्सल्यादयमुत्कण्ठते जनः ॥ २१ ॥ 

(परिष्वज्य । खगतम् ॥ तत्किमित्ययं च दारकः | 
मीमांसे ॥ यथैवेति । यथा गुरु: पिता उपसदनेन समीपानुभजनेन ।॥ प्राप्य इति 

पूरणीयम् । तथेव उपसदनेनात्रापि प्राप्य इत्यध्याह्वारः ॥ एतद्ुरुवदुपसदनीयल् कर्थ 
कस्माद्वेतो: ॥ अत्युदात्त: अत्युचखभावः सुजनः समीचीनजन: । सौजन्यवानिति 
यावत् । और्मिलेय: ऊर्मिलापुत्र: । स्लीभ्यों ढक । सख्येन सखित्वेन मामुपतिष्ठते 
सेश्लिष्यते । “उपाहेव-” इति आत्मनेपदम् । तेन संबन्धेन चन्द्रकेलभ्युपगतमैत्रीरूप- 
संबन्धेन ॥ संग्रति धर्मतस्तातत्वे राजन्ये रामेडपि प्रश्नयो विनय: अवचनीयो निर्दुषः ॥ 
आकारः महद्दापुरुषलक्षणयुक्तविग्रहसब्रिवेश,, अनुभाव: प्रभाव:, गाम्भीयेमक्षोभ्य- 

लम् , एतैः संभाव्यमानो 5नुमीयमान: विविधः नानाप्रकारः लोकोत्तरो विश्वातिशायी 
सुचरितानां सुकर्मणामतिशय: उत्कर्ष: यस्य तथोक्तम् ॥ अहो इति । प्रसादः 
पारुष्यराहियं तस्मिन् भव प्रासादिकम् । प्रसादगुण एवास्य रूपस्थ उपादानकारण- 

मिति भावः । रूप॑ विग्रह: । पावन: खसंबन्धानामन्येषामपि शुद्धिहेतु: । अनुभाव: 

व्यवसायविशेषश्व । अहो विस्मयनीयाविद्यर्थ: । रामायणकवि: रामायणप्रणेता वाल्मी- 
किलक्षणकविः देवीं वाचं वाग्देवीमवीबृधत् इति स्थाने युक्तम् । गृधधातोर्णिवि छ॒द्ठि 
चढ़ द्विलम् ॥ २० ॥ अम्रताध्मेति। अम्रताध्मातजीमूत इव सुधापूरितकालमेघवत् 
ज्लिग्धं संहननं गात्र यस्थ तथोक्तस्य । गात्र॑ वपु:ः संहननम्” इत्यमरः।ते तव परिष्व- 
ड्राय आलिज्वितुमुत्कण्ठते । 'सर्वेन्द्रयुखाखादो यत्रास्तीत्यमिमन्यते । तत्प्राप्तीच्छां 
ससंकल्पामुत्कण्ठां कवयो विदुः ॥! इत्युक्तामिलाषवान्भवति । अय॑ जन इत्युक्ते: दय- 
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अज्ञादज्ञात्यत शव निजख्नेहजो देहसारः 
प्रादुभूय स्थित इव बहिश्वेतनाधातुरेकः । 

सान्द्रानन्दक्षुमितहृद्यप्रसवेणावसिक्तो 
के + 

गादाछैषः स हि मम हिमच्योतमाशंसतीव || २२ | 
लव;--ललाटंतपस्तपति घमीशुः । तदत्र सालवृक्षच्छायायां मुह- 

तेमासननपरिग्रह करोतु तातः | 
राम;--यदभिरुचितं वत्सस्य । 

(परिक्रम्य यथोचितमुपविशन्ति ।) 
राम)---(खगतम् ।) 

अहो प्रश्रययोगेडपि गतिस्थित्यासनादयः । 
साम्राज्यशंसिनों भावाः कुशस्य च लवस्यथ च ॥ २३ ॥ 

वपुरवियुतसिद्धा एवं रक्ष्मीविलासाः 
प्रतिकलकमनीयां कान्तिमुद्धेद्यन्ति । 

नीयल्रूपवस्तु ध्वनि: ॥ २१ ॥ किमित्ययं च दारकः | अज्ञादज्लादित्यादि । अन्न 
गयस्थायंपदस्य पद्यस्थसशब्देन संबन्धात् दारकविशेषणलत्रमू। एवं च सो$य समस्त- 
विलेक्षणो बुद्धिस्थश्व दारक: बालक: । अन्ञादन्ञात् सर्वेभ्योषब्जेभ्यः सतत: क्षरित: 
ल्लेहज: ज्ेह एवं मेत््येव ल्लेहः द्रवद्रव्यं तस्मिनू जात: निज: नेसर्गिक: । देहे रूप- 
लावण्यसोन्दर्यसमुदयात्मके शरीरे यः सारः उत्कृष्टरूपलावप्यसोन्दर्यसमुदाय इव 
स्थित: । खरसग्राहिणो जलादिद्ववद्रव्यं संयोज्येव खरसं गृहन्ति । तद्वित्पकृष्टेषरपि 
ज्लेहलक्षणद्रवद्रव्यसंबन्धेन गाढाइ्लेषरूपसंघद्नवशाद्॒हि:सतः खदेहसार इवेत्युट्रेक्षा । 

ल्लेहज इति रिलश्टरूपकानुप्राणिता च । अन्र “अन्ञादज्ञात्संभवसि हृदयादधिजायसे'* 
इति श्रृतिः प्रत्यमिज्ञाप्यते । एक: चेतनाधातुश्वेतन्येकरसे आत्मवखुनि एकदेश: बहिः 

प्रादुभूय स्थित इव साक्षात्काराह: सन् स्थित इव । साद्द्ानन्दक्षुमितस्थ घनतरान- 
न्देन क्षोभं प्राप्त हृदयस्त्र प्रस्वेण प्रकृष्सेकेनावसिक्त: आर्द्रीकृतः गाढ: दृढ: छैष 

आश्लेषो यस्थ तथोक्तः सन् सो5यं दारकः गाढाशहेष: सन् हिमच्योत॑ हिमवर्षमारं- 

सतीव सूचयतीव । किमिति विस्मये ॥ २२ ॥ ललाटंतपः ललाटं तपतीति विग्रहृ: । 
खच्प्रतयये मुमागमः । मध्याहसूर्य इति भावः । तदा हि सवासु दिक्षु ललाटातपसंयोगो- 
इपरिद्वारय: । अन्यदा न तथा ॥ यथोचितं पितृल्पुत्रवानुगुणम् ॥ अहो इति । 
प्रश्ययोगे5पि विनयसंबन्धे5पि । सौम्राज्यशंसिनः सार्वभोमलसूचकाः गतिस्थित्यासना- 
दयः । आदिशब्देनोक्तिवीक्षणादिपरिग्रह: । भावाः क्रिया: सन्ति । अह्ो विस्मयनीयम् 
॥ २३ ॥ वषुरिति । अवियुतसिद्धा: अप्रथक्सिद्धा: लक्ष्मीविलासा: लावण्याति- 
दया: प्रतिकलकमनीयामनुक्षणरमणीयां कान्ति चारुतां वपुः शरीर कर्म । वषुः 

कान्तिमुद्धेद्यन्ति । द्विकर्मको 5यं धातु: । उत्पादयन्तीत्यर्थ: । सवे खीया: रश्मयः 
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अमलिनमिव चन्द्र रश्मयः स्वे यथा वा 
विकसितमरविन्द बिन्दवों माकरन्दाः | २४ ॥ 

भूयिष्ठ च रघुकुलकोमारमनयोः पश्यामि । 
कंठोरपारावतकण्ठमेचकं 

वपुतषस्कन्धसुबन्धुरांसयो: । 
प्रसन्नसिंहस्तिमितं च वीक्षित 

ु ध्वनिश्व माड़ल्यमृदड्ञमांसल: ॥ २५ ॥ 
(निपु्णं निहपयन् ) अये, न केवलमस्मद्वंशसंवादिन्याकृतिः । 

अपि जनकसुतायास्तच्च तच्चानुरूप॑ 

स्फुटमिह शिशुय॒ुग्म नेपुणोत्रेयमस्ति । 
ननु पुनरिव तन्मे गोचरीभूतमक्ष्णो- 

रभिनवशतपत्रश्रीमदास्य॑ प्रियाया: | २६ ॥ 

शुक्भाच्छदन्तच्छविसुन्द्रेयं 
सेवोष्ठमुद्रा स च कणेपाशः | 

नेत्र पुनये्यपि रक्तनीले 
तथापि सोभाग्यगुण: स एबं || २७ ॥ 

मयूखा: असलिनं निष्कलड़ं चन्धमिव । माकरन्दा: मकरन्दसंबन्धिन: विन्दव 
कणा: विकसित त्यक्तमुकुठीभावमरविन्द्मिव च वपुःकान्तिमुद्धेंदयन्ति ॥| २४ ॥ 
अनयो: कुशलबयोः भूयिष्ट अतिशयेन बहु रघुकुलकोमारं रघुवंशसंबन्धिबालखम् । 
कठोरोति । कठेरपारावतकण्ठवत् प्राप्तयौवनकपोतकण्ठवन्मेचक नीलम । दषस्क- 
न्धवद्षभककुदिव सुबन्धुरं सुन्द्रमंस भुजशिखरं ययोस्तथोक्तयो: । प्रसन्ना्सिहवत्का- 

केश्यरहितरसिंहवीक्षितवत् स्तिमितमतरलम् । माहइ्यमृदब्नवन्मन्नलार्थमृदद्ञ प्वनिव 
न्मांसल: स्फीतः । हितादिलाबत्प्रखये सति प्रज्ञायणि च आदिवृद्धीं माह्नल्यशब्द- 

सिद्धि! ॥ २५ ॥ निपुर्ण निरूपयन् सम्यग्विचारयन । आक्ृतिरस्द्वंश्संवादिनी 

केवल न भवति अस्द्वंशसंवाद: अस्मत्कुलसाद्शं सोडस्थास्तीति विग्रह: । अ- 

पीति | तच्च तच्चावयवादिक गुणजातमेव॑ च जनकसुताया: सीताया: अनुरूप सह 
तचावयवादिकमिद शिश्युयुग्मे कुशलव॒यो: स्फु्ट व्यक्तम् । तच गुणजातं च नेपुणेना- 

वहिततया उन्नेयं निश्चयाईमस्ति वियते। क्रियाद्ष्यानेकशेष: । अभिनवशतपत्रस्थ 
नूतनकमलस्य श्रीरिव श्रीयेस्य॒ तथोक्तमार्स पुनरक्ष्णोगोचरीभूतमिव ननु भूयो5पि 

चक्षुविषयीभूतमिव ननु संभाव्यते । द्वादशसु संवत्सरेषु चक्षुगगोचरमद्य गोचरतां 

गतमिति चिवप्रद्ययेन लभ्यते ॥ २६ ॥ शुक्काच्छदन्तच्छविध्वुन्दरेयं ओषछमुद्रा अब 
रोत्तरोट्रसनिवेशः सेव सीताया एवं । कर्णपाश: स एवं सीतासंबन्ध्येव । नेत्रे 
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(विचिन्त्य ) तदेतत्पाचेतसाध्युषितमरण्य॑ यत्र किक देवी परि- 
त्यक्ता । इयें चानयोराक्ृतिवंयोडनुभावश्र । यत्स्वतःप्रकाशान्यख्राणीति 
च | तत्रापि स्मरामि खढ़ तदपि चित्रदशेनप्रासज्लिक शख्राभ्यनुज्ञानं 
प्रबद्धं स्थात् | न छसंप्रदायिकान्यसत्राणि पूर्वेषामपि शुश्रम: । अर्य 
विस्मयसंप्वमानसुखदुःखातिशयो हृदयस्य में विप्ररुम्म: । यमाविति 
च भूयिष्ठमात्मसंवादः । जीवद्बयापत्यचिहों हि देव्या गर्मिणीभाव 
आसीतू । (साल्रम् ) 

' परां कोटिं ख्ेहे परिचयविकासादधिगते 
रहो विस्व्धाया अपि सहजलजाजडद्शः । 

मयेवादो ज्ञातः करतलूपरामशेकल्या 
द्विधा गर्भग्रन्थिस्तदनु दिवसेः कैरपि तया | २९ ॥ 

(रुदिला )) तल्किमेतो प्रच्छामि केनचिद॒पायेन । 
अंिनत>क->+“>०ौ-+--- का 30 कि 3 अल अधड ज अड हक 

पुन: अनयोः सीतायाश्व दशों तु रक्तनीले यद्यपि अनयोः रक्ते सीताया नीडे एवं। 

तथापि सोभाग्यगुण: सान्द्यगुण: स एवं एकरूप एवं॥ २७ ॥ प्राचेतसाश्युषित॑ 

वाल्मीकिकतृकवासाधिकरणम्। यत्रारण्ये । आकृतिरवयवसंस्थान विशेष: । इयमीद्शम् । 

वयः द्वादशवत्सरपरिमितमित्यर्थ: । अनुभावश्व ग्रभावश्व । ईवद्श इति शेषः । अन्लाणि 
ज़म्भकाणि खतःप्रकाशानि गुरूपदेशेन विना ज्ञातानीति यत् । तत्रापि चित्रदर्शने प्रा- 
सन्निक प्रसन्नानुप्रसक्ते राज्नाभ्यनुज्ञानं सवेथा लट्प्रसवमुपस्थास्थन्तीद्यत्र कृतं श्रबुद्ध 

स्वात्तथा संपादनेन प्रकर्ट भवेदिति स्मरामीद्यन्वय: । हि यस्मादसंप्रदायकरानि गुरूप- 

: देशक्रमरहितानि अश्नाणि पूर्वषामपि मनुप्रमतीनामपि नेति शुश्रमस्तस्मास्प्रबुद्धं स्था- 
दिति तत्रापि स्मरामीति पूर्वण संबन्ध: । विस्मये संहवमानः अमजन् सुखदुः- 

खातिशय: हृदयस्य विप्रलम्भ: विप्रयोगशज्जार: । प्रायेण हि खरूपसंतापेन प्रियजन 

संयोगविप्रयोगी सुखदु खह्देतू भवतः । विस्मयसंप्ठवमानेत्यनेन विस्मयस्थ प्रवाह्मत्म 
कल ध्वन्यते । अजले ठवनासंभवात् । यमाविति द्वाविति । आत्मसंवादः प्रकृतानु 
भूयमानयमल्वानुरूपखपू्वो नुभव: । भूयिष्ठम् । बहुतम इत्यर्थ: । सामान्ये क्लीबलम् । 

जीवद्रर्य यद॒पत्य॑ तस्थ चिह्व सूचितं यर्सथोक्त: । परामिति । लेहे परिचयस्य 
संततसाक्षात्कारस्य विकासादतिशयात्परां कोटिमपकर्षसमानाधिकरणोत्कषैमधिगते 
प्राप्ते सति । रहो विख्रब्धाया अपि लजाविरोधिखैर स्थिव्यापादकदशाविशेषाहाया 
अपि । अहँ क्त:। सहजलज्ञाजडट्शः अपरिहरणीयलजागुणेनाधीरलोचनायां आदो 
प्रथम करतलपरामशेकलया पाण्युदरपरिमाजेनवियया । कलाशब्देन सृक्ष्मद्शन 

ध्वन्यते । ग्रन्थि: भद्निका द्विधा अपलद्यरूपप्रकारद्रययुक्त: ज्ञातः निश्चिःः । तदलु 
२ ८6०6 

सज्ञञानानन्तरं कांद्वसें: कतिपयदिवसेस्तयापि ज्ञातः सीतयाप्यवगतः ॥ २८ ॥ 
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लव॒--तात, किमेतत् । 
बाष्पवर्षेण सीत॑ वो जगन्मझुलमाननम् | 
अवरश्यायावसित्तस्य पुण्डरीकस्य चारुताम् ॥ २९ ॥ 

कुश।--अयि वत्स, 

बिना सीतादेव्या किमिव हि न दुःख रघुपते: 
प्रियानाशे कृत्ख किल जगदरण्यं हि भवति। 

स च खेहस्तावानयमपि वियोगो निरवधिः 
किमेवं त्वं पच्छस्यनधिगतरामायण इव || ३० ॥ 

राम;---खगतम् )) अये, तटस्थ आलापः । कत॑ प्रश्नेन । मुग्ध- 
हृदय, को5यमाकस्मिकस्ते संप्ठवाधिकारः । एवं नि्भिन्नहृदयावेग: शि- 
शुजनेनाप्यनुकम्पितो5स्मि | भवतु॒ तावदन्तरयामि । (अकाशम् ) वत्सो 
रामायण रामायणमिति श्रेयत्ते भगवतो वाल्मीकेः सरस्वतीनिष्यन्द: 
प्रशस्तिरादित्यवंशस्य । तत्कोतृहलेन यत्किचिच्छोतुमिच्छामि । 

कुशः--$त्ख एवं संदर्भोज्स्माभिरावृत्तः । स्मृतिप्रत्युपस्थितों ता- 
वदिमी बाल्चरितस्यास्ते दो छोको । 

राम;--उदीरयतं वत्सो । 

केनचिदुपायेन अनिर्धारणीयेन व्याजेन ॥ बाष्पवर्षणेति । जगन्मजलं जगदब्यु- 
दयहेतुभूतं 4: आननमवश्यायेन हिमेनावसिक्तस्थ पुण्डरीकस्य सिताम्भोजस्थ । 
विरहपाण्डिम्ना पुण्डरीकल्ोक्तिः । चारुतां शोभां नीत॑ प्रापितम् । निद्शनालंकारः 

॥ २९ ॥ विनेति । सीतादेव्या विना सीतावियोगो रघुपते: किं वा दुःखं न । से 
दुःखात्मकम् । इत्ल्नं जगस्प्रियानाशे श्रियाया अदशने अरण्यं भवति हि । स च 
ख्रहः सीताविषयकः प्रणयः स तावानपरिमितः । वियोग: निरवधिरवसानशून्यः । 

अनधिगतरामायण इवानधीतरामायण इव प्ृच्छति ॥ ३० ॥ तटस्थः: अस्मज्िज्ञा- 
सितसीतापुत्रच्चास्पशनेन उक्तमित्यर्थ: । आकस्मिक: निष्कारणिकः संप्रवाधिकारः 
प्रतगमनानवयः दुलभविषयमनोरथायास: किमर्थ इति यावत् । अन्तरयामि छाद- 
यामि । सरखत्याः वाण्याः निष्यन्द: द्रव: । आदित्यवंशस्य प्रशस्ति: प्रस्यातिहेतु: । 
रामायण रामायगमिति श्रूयते । श्रवणबहुल्वाभिप्राय द्विसकम् । तत्र तदेकदेशं 
यरत्किबिच्छोतुं इच्छामि । कोतूहल इषे: ॥ कत्ल एवं सकल एवं संदर्भ: गन्थः 
आबृत्त: उपाध्यायासहकारेण खमात्रगोचारणानुकूलाबत्तिविशेषः कृत: । स्म्रा्ति प्रत्यु- 

पर्थिती अद्र स्मतिविषयभूतो । बालवरितस्थ बालकाण्डस्यान्ते सर्गान्ते द्वी 'छोकौ 
द्वे पये ॥ वत्सों संबोधनद्विवचनम् । उदीरयतं वदतम् । विधौ लोगध्यमद्विवचनम् ॥ 



पष्ठोडड्ढः | १०७ 

कुश/-- 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृक्ृता इति । 
गुणे रूपगुणेश्वापि प्रीतिभूयोडप्यवधेत || ३१ ॥ 
तथेव रामः सीतायाः प्राणेभ्योडपि प्रियोडमभवत् । 
हृदय त्वेव जानाति प्रीतियोर्ग परत्परम् || ३२ ॥ 

राम१--कष्टमतिदारुणो हृदयमर्मोद्धातः। हा देवि, एवं किले- 
तंदासीत् । अहो निरन्वयविपयोसविप्रलम्भस्म्तिपयेवसायिनस्तावका: 
संसाखूसान्ता: | 

क तावानानन्दो निरतिशयविश्रम्भबहुलः 
क वान्योन्यप्रेम क च नु गहनाः कोतुकरसाः । 

प्रिया त्विति । सीता पितृक्वता दारा इत्येव रामस्य गुण: शीलादिमिः । रूपगुणेर भूषि- 
तेष्वप्यज्नेष्विति लक्षणलक्षितरूपग्रभतिगुणश्र ग्रीतिभूयोधप्यवर्धत ॥३१॥ तथेचेति । 
तथंव यथा रामस्थ सीता प्रिया तथा रामः सीताया: प्रियो5भवत् । हृदयं त्वेव | एव- 

कारेण सीतारामयोरपि खप्रीतिज्ञानव्यागइत्ति: । प्रीतियोगं प्रीतेरुत्तरोत्तरवृद्धिसंनाहम् । 
. योग: संनहन- इत्युक्ते: । जानाति॥३२॥ हृदयमेव मम मर्मस्योद्धातः प्रहार: दारुण: 

दुःसहः । हा देवीत्यादि । एतद्कक्ष्यमाणमेवमासीद्धक्ष्यमाणप्रकारेणासीत् । यद्ठा 
'श्रिया तु-! इब्यादिश्छोकद्दयोक्तमेवमासीयथो क्तमभूत् । हा दुःख्यते । अहो इत्यादि । 

निरन्वयविपयोसे निरन्वयविनाशे । 'अर्य॑ तु विप्रलम्भ: इत्युक्ते: विक्लेषस्य निरन्वयवि- 
नाशलोक्ति: । दीपस्य निवाणजन्यों ध्वसः निरन्वयविनाश: । तस्येव उत्तरोत्तरदशा- 

संक्रमणलिज्ञानुमेयों ध्वंसो5न्यः । सीताया मरणरूपेउस्मिन्निरन्वयविनाशे विप्रलम्भ- 

म्मृतिपर्यवसायिन: । विप्रलम्भश्व स्मृतिश्व विप्रलम्भस्मृती । विप्रलम्भो वच्चनं तच्च 

परेच्छाधीनभ्रम: । स्मतिभूतपूर्वविषयक॑ ज्ञानम् । तत्पर्यवसायिनस्तद्विषयतामात्र- 

वन्तः देववश्चनास्मरणमात्रविषया: संसारब्त्तान्ता: प्रणययभोगादय: । नतु वस्तुसत्ता- 
चन््त इति भाव: । यद्वा । निरन्वयविपय[सात्मकों विग्रलम्भ: अन्यतरनाशात्मकविर- 
हहेतुकविप्रलम्भ>खज्ञारस्तस्मिन् स्मृतिपयवसायिनः स्मृतिविषयतामात्रवन्तों भवन्ती- 

व्यर्थ: । अभिलपिष्याप्रवासकलहविरहहेतुत्वेन विप्रलम्भश्टरज्ञारस्यपत्चवविधलातव् । 
'संभोगो विप्रलम्भश्व शज्ञारों द्विविधो मतः । संयुक्तयोसु संभोगो विप्रलम्भी वियु- 
क्तयोः ॥! इद्यादिकमिहानुसंधेयम् । युक्तश्चायमर्थ: । नाटकस्थविग्रलम्भशद्वारपरल- 

खारस्यात्। केचित्त अन्वयश्र विपर्यासश्र अन्वयविपर्योसों । अन्वयत्यतिरेकाविद्यर्थ: । 

ती न बिद्येते येषां ते निरन्वयविपयोसा:-। अन्वयव्यतिरेकशून्या इत्यर्थ: । विप्रल- 
भ्यन्ते आम्यन्ते एमिरिति विप्रलम्भा: । बाहुलक: करणे घडप्रत्यय: । अन्वयब्यतिरे- 
कशून्यत्वेन सद्विलक्षणतया तुच्छत्वेन विषयतासंबन्धेन अ्रममात्रहेतव: स्मृतिपर्यवसा- 
थिनः स्मतिमानत्रविषयातीतघटादिवदर्थक्रियाकारिल्रविधुरा इति व्याचक्षते ॥ क्ेति । 

उ० रा० १४ है 
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सुखे वा दुःखे वा क न खलु तदेक्य हृदययो- 
सथाप्येष प्राणः स्फुरति न तु पापो विरमति ॥ ३३ ॥ 

भो:, कष्टम् । 
प्रियागुणसहखाणां ऋ्रमोन््मीलनतत्परः । 
य एवं दुःसहः कालसतमेव स्मारिता वयम् || ३४ ॥ 

यदा किंचित्किचित्कृतपद्महोमिः कतिपये- 
येदेतद्विस्तारि सनमुकुलमासीन्शगदशः । 

वयःस्रेहाकूतव्यतिकरधनो यत्र मदन: 
प्रगल्मव्यापारः स्फुरति हृदि मुग्धश्व वपुषि | ३५ ॥ 

लव॒:--अर्य॑ तु चित्रकूटवत्मेनि मन्दाकिनीविहारे सीतादेबीमुद्दिश्य 
रघुपते: छोकः । 

त्वद्थमिव विन्यस्त: शिलापट्टोडयमायतः । 
यस्यायमभित:ः पुप्पे: प्रवृष्ट इव केसर: ॥ ३६ ॥ 

निरतिशयेनानपक्ृश्टन विस्नरम्भेण भोगद्शायां खरस्थित्युपपादकलजाविरोधिशज्ञानविशे 
षेण बहुल: स्फार: सः तावानपरिमेय: आनन्द: । क्र गत इति शेष: । अन्योन्यस्थ प्रेम 
परस्परविषयकं परस्पराधिकरणकं च प्रेम प्रणयः के । गहना: अगाधा: कातुकरसा 
भोगाभिलाषा: क्र । हृदययो: सम्र तस्थाश्व मनसो: सुखे वा दुःखे वा सुखदुःखानुभ 
वकाले तदेक्यमभिन्नत्वं क । तच्छब्देन हृदयक्यस्थ दोलैभ्यं द्ोत्यते | तथापि एतेषु 
सर्वेषु गतेष्वपि पाप: मरणग्रतिबन्धकपापवान् | पापगुणसारल्वात्पापलव्यपदेश: । एप: 

प्राण: आत्मा स्फुरति न विर्मति न नश्यति ॥ ३३ ॥ प्रियेति | प्रियागुणसहस्राणां 
सोन्दर्यसोजन्यादनन्तगुणानाम् । संख्यायां द्विवहुत्वे स्त:” इत्युक्ते: बहुवचनम् । 

* क्रमेण उन््मीलनतत्पर: प्रकाशनासक्त: यः काल: दुःसहस्तमेव कार वरय॑ स्मारितास्त- 
द्विषयकस्मरणवन्त: कृता: ॥ ३४ ॥ यदेति । कृतपद सूचितरेखाकारसंनिवेश 
तत् मगदशः सीताया: स्तनमुकुले कतिप्यरहोमिर्दिवसेरीषद्धिस्तारि यस्मिन् काले 

अभवत् । 'यतः खलेह-' इति पाठ लह्कृतयो: अनुरागाभिलाषगोव्य॑तिकर स्य संपर्कस्य 

घनः मेदुरता यतः । यादशकालहेतुक इब्यर्थ:। 'बय:म्रेहकृत-” इति पाठे तु--यत्र 

काले वयसस्तारुण्यस्य त्रहस्यानुरागस्य आकृतस्थाभिप्रायस्य च व्यतिकरेण घन: सान्द्रः । 

धर्मपरो धर्मिपरश्चा्य शब्द: मदनविशेषणम् । मदनः मन्मथः कतो हृदि प्रगल्भव्या- 
पार: सन् मनस्यतिशयितशरपातनादिचशयुक्त: सन्वपुषि मुग्धश्व॒ सन्नप्रकट: सन् स्फु- 

रति वर्तते । तमेव काल स्मारिता वयमित्यग्वयः । अनेन शछोकेन मुग्धालक्षणं स्फो- ” 
रितम्। पादत्रयेण 'उदयद्ोवना मुग्धा” इति दलमुक्तम्। तुरीयपादेन च 'लजञ्ञाविजित- 
मन्मथा” इति दलमुक्तम् ॥२०५॥ बित्रकूटवर्त्मनि चित्रकूटपर्वतमार्गे मन्दाकिनीविद्दारे 

गन्ञाती एनीरक्रीडायां सीतामुद्दिय सीताबोधेच्छया । त्वद्थैमिति । अर्ये 



पष्ठोडडू: | १५९, 

राम;---(सठजास्मितल्लेहकरुणम् )) अति हि नाम मुग्ध: शिशुजनः । 
विशेषतस्त्वरण्यचरः । हा देवि, स्मरसि वा तस्य तत्समयविसम्भाति- 
प्रसज्ञस्य । 

श्रमाम्बुशिशिरीभवत्मसतमन्दमन्दाकिनी- 
मरुत्ततलितालकाकुलललाट चन्द्रद्यति । 

अकुड्डमकलड्लितोज्ज्वलकपोझ्मुद्ेक्ष्यते 
निराभरणसुन्दरश्रवणपाशमुग्ध मुखम् || ३७ ॥ 

(स्तम्मित इव स्थिल्ला । सकरुणम् )) अहो नु ख़ भोः, 

चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः 
प्रवासे चाश्वासं न खड न करोति प्रियजनः । 

जगज्जीणोरण्यं भवति च कलत्रेउप्युपरते 
कुकूलानां राशो तदनु हृदय पच्यत इव | ३८ ॥ 

केसर: बकुत्यृक्ष: यस्यामितः यदीयेषु चतरूषु पाश्वेषु प्रवृष्ट इव पुष्पकरणकप्रवषण- 

कर्ते्युट्रेक्षते । सोषयमायत: शिलापहइस्ख॒द्थ विन्यस्त इव । उत्प्रेक्षाइयम् । अयम- 
: मितः केसर: परितो वर्तमान: केसरवृक्षः । यस्थ ग्रवृष्ट इव भविष्यत्त्वदुपदेशमूलकय- 

दृधिकरणकपुष्पबृशिकर्तेत्युत्रेक्षते । अय॑ ल्द्॒थ विन्यस्त इब । अय॑ छोको रामायण- 
लेखके: प्रश्रंशित इति बदन्ति ॥ ३६ ॥ लछजा रहस्यप्रकाशनात् हृदयसंकोचः । 
स्मितं विस्मयात्। शिशुजन: अतिमुग्धो हि नामेति योज्यम् । अरप्यचरखु विशेषतो 
मुग्घः । तस्थ पूर्वानुभूतस्य तस्मिन्समये 'लदर्थमू-” इल्यादिश्छोकार्थलमये यो विस्रम्भः 
लज्ाप्रतिघातेन खेरस्थित्यापादकज्ञानविशेषः तेन योषतिप्रसन्न: भोगातिमात्रत' 
तस्थामिद्यर्थ: । स्मरसि । 'अधीगर्थदयेशां-? इति कर्मणि षष्टी । श्रमामिब्विति 
श्रमाम्बुशिशिरीभवत् इदं भिन्न पदं मुखविशेषणम् । सुरतकालजस्वेद्सलिलेन शीत- 

लीभवत् । अलकाकुला चूर्णकुन्तलेव्य॑क्ता । चन्द्रसद्शललाटब्॒ति: यस्थ तथोक्तम् । 
संजातः कलड़ो यस्मिन् कलड्रितः | कुड्डमेन कलड्रितो न भवतीलद्यकुड्डमकलड्रित: । 
अत एवोज्ज्वलः लावप्यातिरोधानेन प्रकाशमान: कपोलो यय्य तथोक्तम् । कुड्डूमस्य 
कलड्ढलोक्तया न केवलमाभरणस्थाभरणं किंतु आभरणासहमिति व्यज्यते। निराभरण- 

स्ताटइमोक्तिकगुच्छादिभूषणरहितो 5पि सुन्दर: यः श्रवणपाशः पाशसहृशकर्णसंनि- 
वेशस्तेन मुग्धं सुन्दरमुट्रेक्षयते संभाव्यते ॥ ३७ ॥ चिरं ध्यात्वेत्यादि । अत्र 
छोके स्थितस्म जनसेल्यध्याहायेमू । प्रियजन: कता प्रवासे देशान्तरगमने चिरं 
ध्याला ध्यात्रा स्थितस्थ पुरतो निमाय निहित इव । अनवरतभावनाप्रकषयुक्तस्थ 
जनस्थ पुरस्तावत्तेन भावनाप्रकर्षण सट्टा स्थापित इव । आश्वासं न करोतीति न खस्प 
पुनरागमनेन संतोष करोत्येव । प्रियजने ग्रोषितं ध्यायति सति तदानीमागत: 
प्रोषितस्तेन ध्यानेन सष्ट इत्युट््रेक्षाई इति भाव: । कलत्रे छ्यपरते च कलत्रनाशे तु 
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(नेपथ्ये ।) 

वसिष्ठो वाल्मीकिदेशरथमहिप्योडथ जनक: 
सहेवारुन्धत्या शिशुकलहमाकण्ये सभयाः । 

जराग्रसेगोत्रेरथ ख़ सुदूराश्रमतया 
चिरेणागच्छन्ति त्वरितमनसो विछूथजटाः ॥ ३९ ॥ 

रामः--कर्थ भगवत्यरुन्धती वसिष्ठोउम्बाश्व जनकश्ात्रेव । कर्थ 
खलु ते द्रृष्टव्या: | (सकरुणं विलोक्य ) तातजनकोडप्यत्रेवायात इति 
वज्ेणेव ताडितोउस्मि मन्दभाग्य: । 

जम ध गी _ संबन्धर्प्रहणीयताप्रमुदितिज्ये्ट वे सिष्ठादिभि- 
इंष्टापत्यविवाहमज्जलविधों तत्तातयो: संगमम् । 

» 
पश्यन्नीदशमीदशः पितृसखं बृत्ते महावेशसे 

दीयें कि न सहख्रधाहमथवा रामेण कि दुष्करम | ४० ॥ 
(नेपथ्ये ।) 

भो भो:, कष्टम् । 
अनुभावमात्रसमवस्थितश्रियं 

सहसेव वीक्ष्य रघुनाथमीद्शम् । 

जगत्कते जीणारप्यं शून्यकल्पं भवति। प्रवासवत्पुनरागमनकलड्।भावेन भावना प्रकषे- 

स्यालीकलान्नाश्रासहेतुरिति भावः । तदनु जगज्जीणारण्यकानन्तरं हृदयं कते कुकूलानां 

रा तुषाग्रीनां समुदाये पच्यत इव पक्र॑ भवति । कर्मकतूंलकारोपयम् । आतिदे- 
शिकयगादय: ॥ ३८ ॥ दशरथमहिष्य: कोशल्यादय: शिश्रोरवचन्रकेखो! कलह 

युद्धमाकर्ण्य जरया वार्धकप्रयुक्तशैथिल्येन ग्रस्तव्यापेगत्रेरषलक्षिता: । सुदूर आश्रमों 
यस्माद्रणरज्नात्तथोक्तम् । तस्य भाव: सुदूराश्रमता । तया विरेण बहुकालेन ॥३२९॥ कथ 
द्रश्व्या: केन प्रकारेण द्रश्व्या: । तातजनको 5पि भारयापितृल्वात्खपितृत्ोपचार: । वजे- 
णेव अशनिषातेनेब ताडितो$स्मि व्यथितो5स्मि । संबन्धेति । संबन्धस्थापत्यसंब- 
न्वस्य स्प्रहणीयतया खाध्यतया प्रमुदितः प्रकृष्टमोदयुक्ते: वरसिष्ठादेभि: । आदिशब्देन 
गोतमकाशिकादिपरिग्रह: । अपल्यविवाहमन्न लविधो मम तस्याश्र पाणिग्रहणकर्मणि । 

तत्तातयोस्तथाविधजनकद्शरथयो: संगम संमेलनं दृष्ठा महावशसे ब्त्ते सीतात्याग- 
रूपमहाहिंसायां पितृसतं जनकमीद्शमत्यन्तदु:खितमीदश: पश्यन् वेशसनिमित्तभूतः 

पर्यन्नई कि कुतः सहस्रधा अनन्तभासतया न दीरयें विदारितों न भवामि । अथवा 

विदारणाभावे रामेण दुष्करं कि न किमपि । रामेण दुष्करं दारणाभात्रो वा इतोः्प्य- 
न्यद्वा सवे सुकरमिति भावः ॥ ४० ॥ अनुभावमात्रेति । अनुभावमात्रेण अनि- 
तरसाधारणमहापुरुषत्वेन समवस्थिता समवस्थाहा निश्चयाहीाँ श्रीरेश्वय॑ यस््र॒तथो- 
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प्रथमप्रबुद्धजनकप्रबोधिता 
विधुराः प्रमोहमुपयान्ति मातरः ॥ 9१ ॥ 

राम;-- 

जनकानां रघूणां च यत्कृत्स गोत्रमझ्लम् | 
तत्राप्यकरुणे पाप वृथा वः करुणा मयि || 9२ ॥ 

यावत्संभावयामि । (इल्युत्तिठ्रति ॥) 

कुशलवोी--इत इतस्तातः । 
(सकरुणं परिक्रम्य निष्कान्ता: सर्वे ।) 

इति पष्टो५5ड्ढूः । 

क्तम। प्रथमप्रवुद्धेन कोसल्यायेक्षया पूर्वोत्पन्नप्र्यभिज्ञापकेन जनकेन प्रबोधिता: प्रत- 
भिज्ञापिता: मातर: अनुभावमात्रसमवस्थितश्रियमीह्शं रघुनाथं वीक्ष्य विधुरा: सत्य: 

शन्यकरणा: सत्य: श्रमोह प्रकृष्ठ मूछामुपयान्ति प्राप्रुवन्तीयन्वय: ॥४१॥ जनकाना- 
मिति । जनकानां रघूणां च कृत्य गोत्रमज्लल्मखण्ड कुलभ्रेय: । तत्रापि तथाविव- 
सीतायामपि अकरुणे तदु:ःखाधीनदु:खवत्त्वरूपकरुणारहिते मयि वः युध्माक॑ करुणा 

महःखाधीनदुःखबत्ता ब्रथा। दयया सर्वभूतेषु इत्युक्तादशविशेषमात्ररूपग्रयो जनेनापि 
झन्येत्यर्थ: ॥ ४२ ॥ यावत्संभावयामि अमभ्युत्यथानाभिवादनादिभि: पुरस्करिष्यामि । 

यावत्पुरानिपातयो: भविध्यदर्थ लद । इस्युत्तिड्ति उत्थानमनिनयति॥ इत इतस्तातः । 
अन्नागच्छलिति शेष: । मार्गदशनपरमिद् वाक्यम् ॥ निष्कान्ता: रह्नस्थानादिति 

शेष: । सर्व । वरसिष्ठाद्रेतदड्ाभिनेयभूमिकाधारिण इलर्थ: ॥ 

दाशरथिवंशजनुषो भूसारनिवासवीरराघवायस्य । 
उत्तररामचरितनाटकव्याख्यायामवसितो 5ड्ू: ष०: ॥ 

इति श्रीवाधूलवी रराघवविरचितायां भवभूतिभावतल- 
स्पर्शिनी समाख्यायामुत्तररामच रितव्या ख्यायां 

पष्टो5ड्ढः | 
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(ततः ग्रविशति लक्ष्मण: ।) 

लक्ष्मण/--भोः, किं नु खड़ भगवता वाल्मीकिना सम्रहनक्षत्रपों- 
रजानपदाः प्रजा: सहासामिराहुय कृत्तत एवं संदेवासुरतियडुनिकायः 
सचराचरो भूतग्रामः स्वप्रभावेन संनिधापितः । आदिष्टश्वाहमार्यण-- 
'वत्स लक्ष्मण, भगवता वाल्मीकिना स्वकृतिमप्सरोमिः प्रयुज्यमानां 

द्रष्टमुपनिमत्रिताः स्मः । गड्भातीरमातोद्स्थानमुपगम्य॒क्रियतां समा- 

जसंनिवेशः” इति । कृतश्र मत्योमत्यस्य भूतग्रामस्य समुचितस्थानसं- 
निवेशों मया | अय॑ तु-- 

राज्याश्रमनिवासोडपि प्राप्तकष्टमुनित्रतः | 

वाल्मीकिगोरवादार्य इत एवामिवतते || १ ॥ 

अथ समग्रप्रयो जनक्रोडीकाररूपनिवेहणसंधि सप्तमेन वक्ष्यन् चमत्कृतिविशेषलाभाय 

परित्यागानन्तरभाविनी सीताया: दशामन्तर्नांटकेन विवश्षुस्तदुपक्षेपिकां लक्ष्मणप्रवेश- 
वर्ती रज्रचनामाह--ततः प्रविशति लक्ष्मण इति | ततः पष्ठाइप्रयोगादनन्त- 

रम् । भोः कि नु खल्वित्यादि । भो इति हृदयं प्रति संवुद्धि:। कि नु संनिधापित 
इति योजना । भगवता पाहुण्यवता । ब्रह्म आह्यणा:, क्षत्र क्षत्रिया,, पोरा: अवशिश: 
पुरवासिजना:, जानपदा: देशवासिजना:, एते: सहिता: अस्माभिः सह प्रजा आहृय 
कृत्त एवाखण्डल एवं देवा: इन्धादय:, असुरा: निर्रुतिप्रधतय:, तियेश्वः नागादय:, 
एतेषां निकायो वर्गप्तेन सहितः भूतानां प्राणिनां ग्राम: समूह: । सचराचर: सस्थावर- 
जन्नमः । खप्रभावेन खतपःशक्द्तिशयेन कि नु संनिधापित: । कि न्विति विस्मये । 
आर्येण रामेणादिष्र: आज्ञप्त: । खक्ृनति खग्नन्थम् । अप्सरोभिः उर्वशीग्रभृतिभि: 

अयुज्यमानाम भिनीयमानां द्रटमुपनिमन्चिता: सम: आवश्यकत्वेनाहुता भवाम: । गन्ञा- 

तीरं गह्नाकूलम् । आतोयस्थय नृत्तगीतवायसमुदायस्थ स्थान प्रवर्तनाधिकरणमुपगम्य 
ग्राप्य समाजस्थय सदस: संनिवेश: यथोचितस्थानविभाग: क्रियतामिलद्यादिश्थ्वाहमिति 
पूर्वेणान्वय: । सीताया गड्भाजलादुद्रमनसोकर्याय गन्नातीरस्थ रप्लकल्पनम् । सलि- 
लादुपेति हि वक्ष्यते । मर्यः मरणाह:, अम्ल: तदनईः । मर्लश्वासावमर्लश्रेति 
विशेषणयो: समास: । निद्यानिद्यात्मकस्येद्यर्थ: । भूतग्रामस् प्रथिव्यादिभूतसमुदा- 
यस्य समुचितस्थानस्थाधिकारानुरूपस्थानस्थ संनिवेश्ञ प्रतिष्ठापनम् । पूर्वमाज्ञापनप्रकार- 

कथनमद्य ल्नुश़्ानकथनमिति पुनरृक्ति:। अय॑ तु--राज्येति । राज्य भूमिपरिपाल- 
नात्मकराजकर्म । तदेवाश्रमः खेराचारप्रतिबन्धकनियम विशेष: । सुखात्पत्वदुःखभूय- 
स्वाभ्यामाश्रमत्वरूपणम् । प्राप्त कष्ट दुःखरूपं मुनित्रत॑ येन तथोक्त: । वाल्मीको 
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(ततः प्रविशति रामः ।) 

रामः--वत्स लक्ष्मण, अपि स्थिता रह्जप्राश्निकाः । 
लक्ष्मण;---अथ किम् । 

तो ४ सो तर ० ला बिके 
राम;--हमो पुनवेत्सो कुमारचन्द्रकेतुसमां प्रतिपत्ति लम्मयितत्यी। 
लक्ष्मणः--प्रभुखेहप्रत्ययात्तथेव क्ृतम् | इदं चास्तीण राजासनम् | 

, तदुपविशत्वाय: । 
राम/---उपविश्य ॥ प्रस्तूयतां भोः । 
मूंत्रधार:--अविश्य )) भगवान्भूताथंवादी प्राचेतसः स्थावरज- 

ज्ञम॑ जगदाज्ञापपति--यदिदमस्माभिरा्षेण चक्षुषा समुद्वीक्ष्य पावन 
वचनामृतं करुणाद्भुतरसं च किंचिदुपनिबद्धस् । तत्र काव्यगोरवादव- 
धातव्यमिति | 

वाल्मीकेवा गोरवाह्वुरुलप्रतिपत्त्या पूजनीयबानुसंघानेन ॥ १ ॥ रह्नस्थ नाव्यस्थानस्य 
प्राश्निका: सामाजिका: । रह्नस्थले राज्ञा सह द्रष्गर इब्यर्थ: । प्रश्नं ज्ञातव्यार्थजिज्ञासा- 

महन्तीति प्राश्चिका: । तदहाधिकारीयष्टजू । समस्तशाद्ननिष्णातहदया इति भावः ॥ 
अथ किमिव्यज्जीकारे ॥ इमों वत्सों । कुशलवाविल्यर्थ: | कुमारश्वासों चन्द्रकेतुश्र तेन 
समां ग्रतिपत्ति लालनीयलादिधिय लम्भयितव्यी प्रापयितव्यों ॥ प्रभो राज्ष: खेहेन 

कुशलवविषयप्रीत्या यः प्रत्ययस्तथेव कार्यमिति व्यवसायः । तस्मादिदं चास्तीण राजा- 
सन॑ सिंहासनस्थास्तीणासंभवेषपि अन्यत्तद्रोग्यमासनमास्तीणमिति मन्तव्यम् । कृत्ल्न 

एवं सदेवासुरेति बद्येन्द्रदानामपि तत्र संनिधापितवोक्या तदेकरूप्याय सिंहा- 
सनातिरेकेणास्तीणाहासनस्पेव युक्तत्वात् । एतेनात्र कवेः प्रमादवचन ग्रत्युक्तम् , अत 
एवं स चापि रामः परिषद्गतः शनेबुभूषयासक्तमना बभूव ह” इति बालकाण्डशटोके 
परिषद्गत इति सिंहासनादवरुह्म परिषदि जनानामुत्थानाशइुया शने: स्थित इति व्या- 
व्यातमस्मदाचाय: । सर्वे रामादय इल्यर्थ: । प्रस्तूयगतामभिनय आरभ्यतामिदर्थ: ॥ 

प्रविश्य सूत्रधार; । अन्तनांटकीयसूत्रधार: प्रविश्याहेत्यर्थ: । भगवान ज्ञानादिषान - 
य्यपूर्ण;। भृतार्थ सत्यमभिषेयं बदतीति भूतार्थवादी । सुप्यजाती” इति णिनि:। 'ुक्ते 
क्ष्मादाइते भूतम” इति कोश: । प्रचेतसो वरुणस्थापत्य पुमान् प्राचेतस: । स्थावरं च तज- 

द्वमं॑ च विशेषणयो: समास:ः । आज्ञापयति अकरणदण्डप्रयोजकविधिराज्षा तां करोती- 
व्यर्थ: । आर्षेणालकिकेन चक्लुष्ा दृष्या योगजग्रत्यासत्तिसहकृतपरिशुद्धान्त:करणेन 

समुद्वीक्ष्य सम्यगतिशयेन साक्षात्कृद्य । अन्न 'रहरस्य॑च प्रकाशं च यथावत्संप्रप- 

इयसि' इत्यादिकं द्रष्टव्यम् । पावनं खदशेनादन्येषां शुद्धिजननंम् । अनेन 'काव्याला- 

पांच वजेयेत्? इति निषेधोडन्यपर इति सूचितम्। वचनरूपममृतं सुधा यास्मिस्तथो- 
क्तमू । भोग्यत्वेन सादश्यरूपणम् । करुणश्राद्ुतश्व॒ करुणाद्धुती रसो यस्मिसथोक्त- 
प् । इश्टजनवियोगजन्यदुःखातिभुमिरूप: शोकः सहकारिभूतविशिश्देशकालकाव्यनि- 
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राम;--एतदुक्त भवति । साक्षात्कृतथर्माणो महषैयः । तेषासृतत॑- 

भराणि भगवतां परोरजांसि प्रज्ञानानि न कचिब्याहन्यन्त इति 

नहि शइ्नीयानि । 

(नेपथ्ये ।) 

हां अजउत्त कुमार ठक्खण, एआइरणिं असरणं आसण्णप्पसववेअणण 

अरण्णे हदास सावदा अहिल्सन्दि | हा दाणि मन्दभाइणी भादरहेए 

अत्ता्ण णिक्खिविस्सम् । 

१, हा आय पुत्र कुमार लक्ष्मण, एकाकिनीमशरणामासन्नप्रसववेदनामरण्ये 

हताशां श्रापदा अभिलपन्ति । हा इदानीं मन्दभाग्या भागीरथ्यामात्मानं 

निक्षिपामि | 

पुणनटचेथ्रादिवशात्सामाजिकेर्भाव्यमानो निरतिशयखप्रकाशानन्दमयरसतां प्रतिपा- 
ग्रत इति रसविदां संप्रदायः । अद्भुतश्र तथाविधों विमस्मयः । गद्नाप्रवाहपतन तत्न- 

ल्प्रसववर्णनादिनाद्धु तरसयुक्तचम् । किंविन्मागरूपकमिल्यर्थ: । उपनिवद्धं ग्रथितम्। 

तत्र रूपके काव्यगोरवात्काव्यस्थ रूपकरूपस्थ तद्रोरवान्महनीयलादवधातर्व्य मनसो 

विषयान्तरसंचारराहिल्यरूपम॒वधान कतंव्यमित्याज्ञापपतीति संवन्धः: ॥ साक्षात्कृतो 
थर्मोइलोकिकश्रेय:साथनरूपो येस्तथोक्ता: | महान्तश्व ते ऋषयः महपेयः । कुषय: स- 

त्यवचस:ः इल्यमर: । 'अमृतं भराणि! इति क्रचित्पाठः । इद च पदद्यम् । बिभर्ताति 
भरम्। पचायच्। त्रिलिज्नलान्नपुंसकबहुवचनोत्पत्ता भराणीति भवति । अम्ृतमिति कर्म 
णि द्वितीया। अम्रतकर्मकभरणकतगील्यर्थ:। “कतृकर्मणो: कृति इल्स्थानिद्यलानन पष्ठी । 

तज्ज्ञापक तु 'तदहम्”, 'अन्तर्धायेनादशनम्” इति निद्शद्रयमिति स्प्ट व्याकरणपरिशील 

नशालिनाम। 'धयरामोदमुत्तमम” इति भश्प्रियोगान्नाप्रयुक्तत्रशड़ा । एतेन 'अमृतंभरा- 
णि? इति कवेः प्रमाद इति वदन् व्याख्याता निरस्त: | अम्रतभरणकर्तृल चह मोक्षसा- 
धनल्ख्पम् । यद्रा । ऋतंभराणीति दारमर्थवन्ति । 'ऋतंभरां च मां प्राहु:” इत्युक्ते: 

संज्ञाशव्दत्वात्सज्ञायां खच्यत्यय: । 'ऋतंभराभिधानम्” इव्युक्तेश्च । रजस: पराणि 

परोरजांसि । परिशुद्धानीदयर्थ: । 'शुद्धमरजस्कं परोरज:” इति कोश: । तेषां भगवतां 
ग्रज्ञानानि प्रमादरहितानि ज्ञानानि न व्याइन्यन्ते । अयथाथोनि न भवन्तीत्येतदुत्त॑ भव- 

तीति पूर्वेणान्वय: । नहि शइ्नीयानि । अग्रामाण्यसंशयानहणीद्यर्थ: ॥ नेपथ्ये इति। 
इद॑ चाड़ाभिनेयसीताप्रवेश्ञाद्यपक्षेपकम् । एकाकिनीमेकाम् । आसन्नप्रसववेदनां समी- 
पागतप्रसूतिव्यथाम् । इताशां व्यर्थमनोरथाम् । श्वापदा: दुष्टम्रगा: अभिलषन्ति भन्षितु- 
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लक्ष्मण;--क्ट॑ बतान्यदेव किमपि । 
सत्रधार।-- 

विश्वंभरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने । 
प्राप्तपसवमात्मानं गद्गादेव्यां विमुश्नति || २ ॥ 

(इति निष्कान्तः ।) 
प्रस्तावना | 

राम;--(सावेगम् )) देवि देवि, लक्ष्मणमवेक्षस्व । 
लक्ष्मण:--आर्य, नाटकमिदम् । 
राम;--हा देवि दण्डकारण्यवासप्रियसखि, एप ते रामाद्विपाकः। 
लक्ष्मण;--आये, आश्रस्य दृश्यताम् । प्रबन्धस्त्वापे: | 
राम:--एप सज्जोइस्मि वज््मयः । 

(ततः प्रविशति उत्सब्वितेकेकदारकाभ्यां प्रथिवीगन्ञाभ्यामवलम्बिता प्रमुग्धा सीता ।) 

: राम;--वत्स, असंविज्ञातपदनिबन्धने तमसीवाहमद्य प्रविश्ञामि । 
धारय माम् । 

| कर 

दव्या--- 
समाश्रसिद्दि कल्याणि दिध्टा वेदेहि वर्धसे । 
अन्तजले प्रसूतासि रघुवंशधरों सुतो ॥ ३ ॥ 

मिच्छन्ति । भागीरथ्यां गद्गजायामात्मानं निक्षिपामि पातयामि ॥ विश्वेभरेति । 
विश्वंभरात्मजा भूमे: सुता । देवी कृताभिषेका । राज्ञा लक्ष्मणेन । प्राप्त: प्रसवः य॑ 
प्राप्तम्रसवस्तम् । गन्ना च सा देवी च तस्थाम् ॥ २ ॥ प्रस्तावनेति । अन्तर्नाटकीय- 
प्रस्तावना बृत्तेत्यर्थ: ॥ सावेगं समयम् । लक्ष्मणमवेक्षख । मयि सापराधे5पि त्वत्पुत्रं 

लक्ष्मणं दृष्टा गज्ञायां न पतितव्यमित्यर्थ: ॥ नाटकमिदमुच्यम्ानगज्ञापतन नाटक 
नाटकप्रयोज्याभिनयात्मकम् | न वासतवमिलर्थ: ॥ रामाद्विपाक: रामहेतुकः दुःखानुभव 

इत्यर्थ: । दण्डकेति विशेषणं तु सामिप्रायम् । मत्सु्ख त्वदधीनं त्वहु:ख तु मद्धीनमि- 

व्यर्थ: ॥ आय, आश्वस्त दुःखं लघृकृत्य । आप: ऋषिग्रणीतः । दशेनाभावे मुनि: 
कृप्येदिति हृदयम् ॥ वज्रमय: अद्यन्तकठिन: । सजोइस्मि सीताविपत्तिनाटक द्रष्ट 
बद्धपरिकरो 5स्मि ॥ उत्सब्लितः उत्सज्ञेन गृहीत: एकेको दारकों याभ्यां तथोक्ता- 

भ्यामवलम्बिता धारिता श्रमुग्धा ग्रकृष्मूछावती ॥ असंविज्ञातमविदित पदनि- 
बन्धनं स्थानसंबन्धो यरिमिस्तथोक्ते । पदनिबन्धनः पादन्यासों वा । मां धारय 

पतनप्रतिघातं कुर ॥ समाश्वसिद्दीति । हे कल्याणि मज्ञलवति । संबुद्धिरियम् । 
वर्धसे श्रेयखिनी भवसि | दिश्या आनन्देष्यं शब्द: । अन्त्जले जले अन्तः । असू- 

तापि उत्पादितवत्यति । रघुवंशधरों रघुसंतानेकदेशों दिश्या देवेन दुश्साधनसंप- 
त्यभावाससूतिग्रतिबन्धकसद्भावाहैवमेवात्र कारणमिति भाव: । सुन्द्रकाण्डस्थदिश्येति 



१६६ उत्तररामचरिति 

सीता--(आश्रस्र ) दिद्टिआ दारए पसूदुम्हि | हा अजउत्त । 
लक्ष्मण/--(गदयोनिंपत्य )) आये, दिष्टया वधोमहे | कल्याणप्रोहो 

रघुवंशः | (विलोक्य ) हा कर्थ क्षुमितवाप्पोत्पीडनिभ्भरः श्रमुग्ध एवाये:। 
(वीजयति ।) 

देव्यो--वत्से, समाश्रसिहि । 
सीता--समाश्रख ) भअवदीओ, का तुम्हे । मुश्नह । 
पृथिवी--इये ते श्वशुरकुलदेवता भागीरथी । 
सीता--णैमो दे भअवदि । 
भागीरथी-- चारित्रोचितां कल्याणसंपदमधिगच्छ । 
लक्ष्मण/--अनुग्ृहीताः स्मः | 

भागीरथी--इयं ते जननी विश्व॑भरा । 
सीता--हैं। अम्ब, इरिसी अहं तुए दिद्ठा। 
पृथिबी--एहि पृत्रि बत्से सीते । 

(उभी आलिब्नय मूर्छतः ॥) 

लक्ष्मण;--(सहषम् )) कथमायों गल्जाप्रथिवीम्यामभ्युपप त्ा । 
राम/--दिश्टय्ा खल्वेतत् । करुणान्तरं तु बतते । 
भागीरथी--अत्रभवती विश्वंभरा व्यथत इति जितमपत्यस्हेन । 

» दिश्ट्या दारकों प्रसूतास्मि | हा आर्यपुत्र । 
२. भगवत्या, के युवाम् । मुश्बतम् । 

* नमस्ते भगवति। 
४. हा अम्ब, इद्य्यहं त्वया दृष्टा । 

>च0 

टप्णं 

पदस्य देवेनेत्युत्तानाथों वर्णित: ॥ ३ ॥ कल्याण: शुभकरः प्ररोहो5छुरो यस्थ त- 
थोक्त: ॥ मुश्चतं ग्जतम् । लोद्मध्यमद्विवचनम्। मामिति शेष: ॥ श्रशुरकुलस्थ पत्यु: 
पितृबंशस्थ देवता योगक्षेमनिवाहिका भागीरथी । साभिप्रायं नामेह निष्ष्टम ॥ चा- 

रिन्रस्य पातित्रद्यसचरितस्य उचितामनुरूपां कल्याणसंपद श्रयःसंपत्तिम् ॥ अनुगृ- 
हीता: सम: । रामः सीता अहं च क्षेमोपधायिका आशीरविषयाकृता इत्यर्थ:।सीताक्षेमे 

सर्वक्षेम इति हृदयम् ॥ जननी माता। विश्रंभरेति सामिप्रायम् । पुत्यां वयि एवं- 

मलीकवादिनो 5पि जनान् बिभर्तीति क्षमातिशयव्यज्ञनात् ॥ ईदशी एवमलीकपों- 

रवादेन त्यक्ता विपद्ममाना सती दृश ॥ उभो सीताप्रथिव्यी ॥ अभ्युपपन्ना अनुगृ- 
हीता ॥ एतन्मातापुश्योरालिक्षय मूछोरूपं करुणान्तरं महःखातिरिक्त दुःखम्॥ अत्र- 
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यद्वा सवेसाधारणो क्षेष मनसो मूढग्रन्थिरान्तरश्वेतनावतामुपप्ठवः संसा- 
रतन्तुः | सखि भूतथात्रि वत्से वेदेहि, समाश्रसिहि । 

पृथिवी--(आश्वस्र ) देवि, सीतां प्रसूय कथमाश्रसिमि । 
सोदश्विर राक्षसमध्यवास- 

स्थागो द्वितीयस्तु सुदुःसहोडस्या: । 
गज्ञा-- 

को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तु- 
द्वोराणि देवस्य पिधातुमीष्टे ॥ 9 ॥ 

पूथिवी--भगवति भागीरथि, युक्तमेतत्सवे वो रामभद्रस्य । 
न प्रमाणीकृतः पाणिबोल्ये बालेन पीडितः । 
नाहं न जनको नामिने तु इत्तिने संततिः ॥ ५ ॥ 

सीता--हा अजउत्त, सुमरेसि । 
(ः 

प्रथिवी--आः, कस्तवायपृत्रः । 

१. हा आय पुत्र, स्मरसि । 

भवती पूज्या विश्वभरा क्षमाग्रधाना भूमि: व्यथत इति दुःख्यत ईति हेतोरपत्यल्लहेन 
जितमभिभवः कृत: | अपलब्ेहो बलवान्धीरानप्यभिभवतीद्यर्थ: । यद्वेति पूर्व*- 
व्यातिरिक्तकत्पदोतकम् । मनसः हृदयस्थ मूढग्रन्थिः मोहात्मको विभागाभावत्रयो- 
जकसंपकजनक: । चेतनावतां प्रेक्षावतामान्तर: उपण्ठवः अभ्यन्तर उपद्रवः संसार- 

तन्तुः संसारसंधायक: एप: अपलबेह: सर्वसाधारण: । न केवल विश्वंभराया: 

कि तु सर्वेषां समान: । दधातीति धात्री पोषयित्री । यद्वा दधत्येतामिति धात्री । 
ग्राणिनां वधयित्रीतद्यर्थ: । इदं च संबोधन प्रृथ्वीं प्रति अभिप्रायगभम् ॥ सीतां प्रसूय 
कथमाश्रसिमि कथ केन प्रकारेणाश्वसिमि क्षीणदु:खा भवामि। मत्सुता संपन्नप्रजेति वा 
खाधीनपतिकेति वा केन हेतुना क्षीणदुःखा भवामीतद्यर्थ: । सोढ इति । राक्षसन- 
भयवासः चिरं सोढ:। भूयांस कालमनुभूत इल्यर्थ: । सुदुः:सह इति । अस्याः द्वितीय . 
स्वथवागस्तु अढीकजनवादप्रयुक्तत्यागस्तु सुदुःसहः पूर्ववत्सहनानह इत्यर्थ: ॥ इद्मन्त 

प्रथ्वीवाक्यमनन्तरं गद्गावाक््यम् ॥ गड्लेति । आहेति शेषः । को नाम जन्तुः प्राणी 
पाकामिमुखस्थ फलोपधानप्रव्ृत्तस्य देवस्य धुक्ृतदुष्कृतात्मकभाग्यस्य द्वाराणि अनुभ- 
वमार्गान् पिधातुं रोद्शुमीट्टे समर्थों भवति ॥ ४ ॥ व: रामभद्रस्थ युक्द्रंर्यस्थ राम- 
भद्रस्थ । अनेन खसंबन्धः परिहत इति ध्वनितम् । एतद्वक््यमाणम् । युक्ते संगतम् 
न प्रमाणीकृत इति । बाल्ये बालभावे । बालेन स्वेनेति शेष: । पीडित: उद्राह- 
कर्मणि गृहीतः पाणि: न प्रमाणीकृतः युक्तायुक्तविचारे निर्णयहेतुनं कृत: । गृहीत 

इत्यनुक्त्या पीडित इत्युक्तेरयं भावः । सामुद्रिकतन्त्रवेत्ता खय॑ रामो मत्सुतापा- 
णिस्थसाध्वीत्वनिश्वायकं रेखाविशेष टृथ्टा निरदोषेयं॑ चिरानुभवाहँति सूचनाय ह॒ढं 

पाणि गृहन्नय तद्विसस्मारेति । अन्यथा पाणिप्रहणस्यथ दोषवल्यास्त्यागाप्रतिबन्धकस्वा- 
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सीता--सल्जाखम् )) जह अम्बा भणादि। 

राम;--अम्ब प्रथ्िवि, इहशो5स्मि । 
गड़ा--भगवति वसुंधरे, शरीरमसि संसारस्य । तत्किमसंविदानेव 

जामात्रे कुप्यसि । 
घोरं लोके विततमयशों या च वहो विशद्धि- 

लेड्राह्वीप कथमिव जनसामिह श्रद्धधातु । 
इक्ष्वाकृणां कुलधनमिदं यत्समाराधनीय: 

कृत्खो लोकस्तदिह विषमे कि स वत्सः करोतु ॥ ६॥ 
लक्ष्मण+--अव्याहतान्तःप्रकाशा हि देवताः सत्तवेषु । 
गड़ा--तथाप्येष तेडज्ञलिः । 
राम: --अम्ब, अनुवृत्तस्तवया भगीरथकुले प्रसाद: । 
पृथिवी--नित्य प्रसन्नास्मि तव । कि त्वसावापातदु:ःसहः खेहसं- 

वेग: । न पुनने जानामि सीताखह रामभद्रस्य । 

२, यथाम्बा भणति | 

दिति मन्तव्यम् । प्रमाणीक्त इत्येतदुत्तरत्र यथालिई विपरिणमयितव्यम् । ब्रत्तिः 
शीलम् । संततिवंशः ॥ ५ ॥ यथाम्वा भणति अत्र तथवेति शेष: ॥ इईदशोडस्मि 
अनार्यपुत्रो 5स्मि ॥ संसारस्थ दम्पतिमातृपुत्रखसदुहित्रादिकुटुम्बसंबन्धस्थ॒ शरीर- 

मसि शरीरवस्प्वृत्तिनिव्रत्तिनिवन्धनभूतासि । जामात्रे कुप्यति जामातृविषयकप्रति- 

कूलप्रतिसंधानरूपमन:प्रज्वलनवती भव्रसि । 'कुषदुह-? इति चतुर्था । घोरमिति। 
अयशय: दोषवत्ताप्रथा । लड्ढा चासो द्वीपश्व लड़ाद्वीपस्तस्मिन् । द्विगता आपो यस्मिन्स 
द्रीप:। ्यन्त-'इति अकारस्य ईकारः । लड़ाद्वीपे या वह विश्युद्धित्तामिह जन: कथ 

श्रददवातु प्रत्येतु । कृत्नी लोक: समाराधघनीय इति यदिदमिक्ष्वाकृगां कुछथनं कुल- 

ऋमागतं घनम् । तत्तस्मादिह विषम एतर्सिन्धर्मसंकटे स वत्स: राम: कि करोतु 

॥ ६ ॥ अव्याहतः अकुण्ठित: अन्तः्रकाश: परोक्षज्ञानरूप: यासां तथोक्ता:। 

सत्वेषु पदार्थबु । शथिव्यपि जानात्येवेति भाव: ॥ तथापि एवं सत्यपि एषो5ब्न- 

लिस्ते । 'अश्नल्ि: परमा मुद्रा क्षिश्र देवप्रसादिनी' इति प्रसादन इद्यर्थ: ॥ अम्ब भा- 
गीरथीति संबुद्धिः । अनुग्त्त: भगीरथप्रभतिमत्पयन्तं॑ संबन्धित इल्यर्थ: ॥ तव 
निद्य॑ प्रसन्नास्मि निद्य॑ वदीयविधयकमन:कालुध्यरहितास्मि । किमर्थों5जलिरि. 
व्यर्थ: । कित्वेब प्रसन्रत्व5पि ख्लहस्य संवेगस्थवरा आपाते श्रवणोत्तरक्षणे दुःसह: 
सोहुमशक्यः । द्शेनक्षण आपातस्तथंवाकर्णनक्षणे' इति कोश: । लेहेन पुत्रीविषय- 
प्रेम्णा संवेगस्तरलत्वं भयं वा । ओविजी भयचलनयो:” इल्स्माद्भावे घज्प्रययश्र । 



सप्तमोउड्ढः । १६९, 

दक्यमानेन मनसा देवाद्वत्सां विहाय सः । 
लोकोत्तरेण सच्त्वेन प्रजापुण्येश्र जीवति ॥ ७ || 

राम;--सकरुणा हि गुरवो गर्भरूपेषु । 
सीता--(दर्ती कताजलिः ) णेदु मे अत्तणों अद्भेस विरुअं अम्बा। 
गड्गा--किं ब्रवीषि । अविलीना वत्से, संवत्सरसहस्ाणि भूया: । 
पृथिवी--वत्से, अवेक्षणीया ते पुत्रों । 
सीता--कि एहिं अणाहेहिं । 
राम:--छंदय, वज्मसि । 
गड़ा--कर्थ॑ वत्सो सनाथावप्यनाथों । 
सीता-- कीरिसं मे अभग्गाए सणाहत्तणम् | 
देव्यों-- 

जगन्मज्जलमात्मानं कं त्वमवमन्यसे । 
आवयोरवि यत्सज्ञात्पवित्रत्वं प्रकृष्पते || ८ ॥ 

लक्ष्मण;--आये, श्रंयताम् । 
राम/--छोकः श्रणोतु । 

(नेपथ्ये कलकल: ।) 

राम+--अद्भुततरं किमपि। 
१. नयतु मामात्मनो5द्जेषु तिल्यमम्बा | 
२. किमेताभ्यामनाथाभ्यामू | 

२. कीदशं में अभाग्यायाः सनाथत्वम। 

स्तो:” इति कुल च । रामभद्वस्य सीताविषयकं लेहं पुनः प्रेम तु न जानामीति न 
जानाम्येव । द्यमानेनेति । दह्यममानेन भस्मीक्रियमाणेन मनसा करणेन दैवाद्धेतो 
वत्सां सीतां विह्ाय त्यक्ल्रा लोकोत्तरेण सत्त्वेन धर्येण प्रजानां पुण्ये: सुकृतेश्व जीवति 
प्राणं घारयति ॥ ७ ॥ गर्भाणामिव रूप॑ येषां तथोक्तेषु । अस्माखिति शेषः । गर्भस्य 
यथा खरक्षणीयानइंत्न॑ मन््ररक्षणीय्ल तद्गह्ुरूणां वयमित्यर्थ: ॥ विलयमद्शेनम् ॥ 
किं ब्रवीषि । किमिति क्षेपे । संवत्सरसहश्ताणि । सहृद्तशब्दो5नन्तवाची । अलन््तसं- 
योगे द्वितीया ॥ अवेक्षणीयी कटाक्षणीयों । तदर्थ स्थातव्यमिति भाव: ॥ अभाग्याया: 
पुण्यरहिताया: । सनाथल नाथवत्त्वम् ॥ जगन्मडज्लमिति । जगन्मज्ञलं॑ जगतां 
महल यस्मादिति बहुव्रीहिः । अनेन मज्ञलदेवतेति समाख्या स्मारिता । अवमन्यसे 
परेभवसि । यस्थ लदात्मनः: सन्नात्संपकादावयोरपि जग्रलवित्रत्वेन प्रसिद्धयोरपि 

पवित्रत्व॑ खसंबन्धादन्येषामपि दोषापनोदकल्लं प्रक्ृष्यते पूर्वापक्षया अतिश्वयितं 
भवति । कर्मकतेरि तड़ ॥ ८ ॥ छोकः >णोतु । मम हि सीताया:ः शुद्धता व्यक्ता । 

कोलीनवादिजन एवं ःशणोलिल्यर्थ: ॥ नेपथ्ये इति। जुम्भकान्नाणां प्रयोगायोग्य- 
उ० रा० १५ 
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सीता--र्कि त्ति आबद्धकलकलं पजजलिअं अन्तरिक्खम्। 
देव्यौ--ज्ञातम् | 

भृशाश्र: कोशिको राम इति येषां गुरुकमः । 
प्रादुभवन्ति तान्थव शख्राणि सह जुम्मकैः ॥ ९ ॥ 

(नेपथ्ये ।) 

देवि सीते-नमस्तेउस्तु गतिने: पुत्रकीं हि ते। 
आलेख्यदशनादेव ययोदाता रघूद्वहः ॥ १० ॥ 

सीता--दिद्ठिआ अत्थदेवदाओ एदाओ | अजउत्त, अज्जावि दे 
पसादा पडिप्फुरन्दि । 

लक्ष्मण:--उक्तमासीदार्येण सवेथेतानि त्वल्मसवमुपस्थासवन्तीति । 
देव्यो-- 

नमो वः परमाखरेभ्यो धन्या: स्मो वः परिग्रहात् । 
कप ३ मय ग्रेभेद्रम 

काले ध्यातेरुपस्थेयं वत्सयोभद्रमस्तु वः ॥ ११ ॥ 

राम/-- 
क्षुमिताः कामपि दश्शां कुबेन्ति मम संप्रति । 
विस्मयानन्दसंदभेजजेराः करुणोमेयः ॥ १२ ॥ 

?, किमित्याबद्धकलकल प्रज्वलितमन्तरिक्षम् | 

२. दिष्टया अख्रदेवता एता:ः | आयपुत्र, अद्याषि ते प्रसादाः परि- 
स्फुरन्ति | 

स्वेन तदागमनसूचनार्थ नेपथ्ये इत्युक्तम् ॥ भ्रज्वलितं प्रकाशवत् ॥ भ्ृशाश्व 
इति | गुरुकमः आचार्यानुपूर्वों । ज़म्भकेः सह शज्त्राणि वारुणादीनि प्रादुर्भवन्ति प्रक- 
टीभवन्ति॥ ९ ॥ देवीति। पुत्रकी नो गतिः अस्माकं प्राप्यी । आलेख्यदर्शनात्प्रथमा- 
ड्रोक्तवित्रदशनात् ॥ १० ॥ दिश्रयेति | एताः अन्वदेवता: । आनन्दहेतव इल्यर्थ:। 
अद्याप्येव॑ दोषवादग्रयुक्तपरित्यागकालेडपि ते असादाः लदनजुग्रह्मः परिस्फुरन्ति 
प्रकाशन्ते॥ उक्तमासीतू । प्रथमाइ इति शेष:॥ नम इति । वः परिग्रह्ययुध्मत्कर्तृक- 
खीकारात् धन्य: सम: क्षमलाभयुक्ता भवामः। काले युद्धादिसमये ध्यातैरागन्तव्यमिति 
चिन्तिते:। काले युद्धादिसमये वत्सयोरुपस्थेयं संनिधाततव्यम् । युष्मामिरिति शेष: ॥११॥ 
श्षुभिता इति। क्षमिताः क्षोम॑ श्राप्ता: । विस्मय: अपूर्ववस्तुसंदर्शनजन्यान्तःकरणवि- 
कारविशेष:। स चात्र गद्गापतनतत्रत्मप्रतवज़म्भकप्राप्यादिमूलक: । आनन्द: खसंबन्ध- 
संभावनाहंताप्रयुक्तप्रीतिविशेषः । ताभ्यां जजैरा: व्याकुलिता: । करुणस्य सीतावियोंग- 
जन्यदुःखातिशयस्थ ऊर्मयः तरज्ञा: मम्र कामपि दशामनिवांच्यामवस्थी कुर्वन्त्युत्याद- 
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देव्यौं-मोदस्व वत्से, मोदस्व । राममद्रतुल्यौ ते पुत्रकाविदानीं 
पंबृत्तो । 

सीता--भअवदीओ, को एंदाणं खत्तिओइदविहिं कारइस्सदि । 
राम।८ 

एपा वस्िष्ठशिष्याणां रघूणां वंशनन्दिनी । 
कष्ट सीतापि सुतयोः संस्कतोरं न विन्दति ॥ १३ ॥ 

गड्ा--भद्े, किं तवानया चिन्तया । एतो हि वत्सो स्तन्यत्यागात्प- 
रेण भभवतों वाल्मीकेरपैयिष्यामि । 

वसिष्ठ एव ब्याचार्यो रघुवंशस्य संप्रति । 
स एवं चानयोत्रेह्क्षत्रकृत्य करिप्यति ॥ १४ ॥ 
यथा वसिष्ठाड्िरसो ऋषिः प्राचेतससथा । 
जनकानां रघूणां च वंशयोरुमयोगुरु: || १५ ॥ 

राम/--सुविचिन्तित भगवत्या । 
लक्ष्मणः--शभाये, सत्य विज्ञापयामि । तेस्तेरुपयेरिमी वत्सो कृथ- 

लवाबुोेक्षे । 
एती हि जन्मसिद्धारो प्राप्तप्राचेतसावुभो । 
आयतुल्याकृवती वीरों वयसा द्वादशाब्दकी | १६ ॥ 

१. भगवत्या, क एतयोः क्षत्रियोचितविधिं कारयिष्यति | 

यन्ति । ऊर्मिपदेन करुणस्त्॒ समुदर्ले व्यज्यते ॥ १२ ॥ मोदख मोदं प्राग्रहि 

इदानीं जुम्भकाखलाभे । संबृत्ती संजातो ॥ क्षत्रियोचितं क्षत्रियजात्यनुरूप॑ विधिमु 
पनयनसंस्कारादिशाश्रा4थ कः कारयिष्यति ॥ एषेति । वसिष्ठशिष्याणां रघूणां 
वंशनन्दिनी संततेरानन्दहेतु: एघा सीतापि सुतयो: संस्क्रतौरमुपनयनादिसंस्कारका- 
चाय न विन्दति न लभते। कथ्म् । दुःख्यत इत्यथथ: ॥१३॥ भद्दे मज़्लवति । एतो वत्सा । 
द्वितीयान्तम् । स्तन्यद्यागात्परेण स्तन्यतद्यागकालान्तरकाले । अपयिष्यामि विद्यादि 
ग्रदानार्थमिति शेष: । एतेन द्वितीयाइविष्कम्भस्थ॑ केनापि देवताविशेषेणेति वाक्य 
व्याख्यातम् । वसिष्ठ इति | ब्रह्म च क्षत्रं च ब्रह्मक्षत्रे । तयोरुचितं इृत्य॑ ब्राह्मणतर- 
जाल्यनुगुणत्रय्यध्यापनं क्षत्रियत्वोचितधनुरवेदाध्यापनं च करिष्यति ॥१४॥ यथेति । 
जनकानां रघूणां च उभयवंशयो: यथा वसिष्ठाज्ञिरसों वस्िष्ठशतानन्दो गुरू तथा प्रा- 

चेतसः ऋषिगुरुः । इदं गज्ञावचनम् ॥१५॥ तस्तैरुपाये: बहुमिः हेतुमिः वत्सों कुश- 
लवो उत्प्रेक्षे वत्सकुशलवत्वेन अभिनेयशिश्ुद्यं संभावयामि । हेतूनाइ--एतों 
हीत्यादिना । तत्नेणायं शोकचतुश्यपरः अभिनेयशिश्रो: कुशलवयोश्व जन्मपिद्धा- 
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रामः--वत्सावित्येवाहं परिष्ठवमानहृदय: प्रमुग्धोडस्मि । 
पृथिवी--एहि वत्से, पविन्नीकुरु रसातलूम् । 
रामः--प्रिये, लोकान्तरं गतासि । 

सीता--"दु म॑ अत्तणों अज्ञेसु विलर्ं अम्बा | ण सहिस्स इरिसं 
जीअलोअस्स परिभव अणुभवि 

लक्ष्मण!--किमुत्तरं स्वात् । 

पृथिवी--मत्रियोगतः स्तन्यत्यागं यावत्यत्रयोरवेक्षस्व । परेण तु 

यथा रोचिष्यते तथा करिष्यामि । 
गड़ा-- एवं तावत् । 

(इति निष्कान्ते देव्यां सीता च ।) 

राम/--कर्थ प्रतिपन्न एव तावत् । हा चारित्रदेवते, छोकान्तरे 
पर्यवसितासि । (इति मूछ॑ति ) 

लक्ष्मण/--भगवन्वाल्मीके, परित्रायस्व परित्रायस्व । एप ते 
काव्याथे: । 

(नेपथ्ये ।) 

अपनीयतामातोद्यम् | भो जद्जमस्थावरा प्राणभृतो मत्योमत्यो:, परय- 
न्तिदानीं वाल्मीकिनाभ्यनुज्ञातं पवित्रमाश्यम् । 

१. नयतु मामात्मनोउदड्भेपु विल्यमम्बा | ने सहिष्यामीहश जीव- 
लोकस्य परिभवमनुभवितुम् । 

स्नलादिक समान योज्यम् । वयसा जीवनकालेन हेतुना । द्वादशाब्दको द्वादश संख्या 
कसंवत्सरयुक्तो । अभिनेयशिश्रोरप्यभिनयकालापेक्षया द्वादशाब्दकलं बोध्यम् ॥१६॥ 
वत्साविति । परिष्ठवमानहृदयस्तरलहदय: । प्रमुग्धो5स्मि प्रमूढो $स्मि ॥ रसातल 
मधोभुवनम् ॥ लोकान्तरमन्यं लोकम् ॥ विलय तिरोहितम् । जीवलोकस्य परिभव 

जीवलोककतृकतिरस्कारम ॥ उत्तर प्रथिव्या: प्रतिवचनं कि स्यात् । उत्तरमनन्तरभावि 

वा ॥ मन्नियोगतः मदादेशेन स्तन्यत्यागं यावत्सन्यद्यागमभिव्याप्य पुत्रयोरवेक्षख 

पुत्री परयेत्यर्थ: । परेण तु परस्तात्त यथा रोचिष्यते येन प्रकारेण रुचिभविध्यति ते 
तथादं करिष्यामीतद्यर्थ: ॥ एवं तावदेवमेव । देव्यों गज्नापृथिव्यो । निष्कान्ते। रह्जस्था- 
नादिति शेषः ॥ लोकान्तरे पयवसितासि । पर्यवसानं विश्रान्ति: । लोकान्तरमेव गता- 
सीति प्रतिपन्न॑ निश्चितम् । स्तन्यत्यागात्परत्र रसातलगमनस्थ प्रथिव्याभ्यनुज्ञतलात् 
द्वादशानां वत्सराणामतीतलाच लोकान्तरं गतासीत्येतावन्निश्चितमिति भावः ॥ एप 

ते काव्यार्थ: । पर्याप्त दृष्ट इति शेषः । इतः परं निवर्तिव्यमिति हृदयम् ॥ आतोय॑ 
नृत्तगीतसमुदाय: । अपनीयतां निवर्लताम् । मद्योम्यां देवमनुष्यात्मका: जज्ञ मस्था- 
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लक्ष्मण/---(विलोक्य ।) 

मन्थादिव श्षुभ्यति गाड़मम्भो 

व्याप्त च देवर्षिमिरन्तरिक्षम् । 
आश्चयमायों सह देवताम्यां... 

गद्जामहीभ्यां सलिलादुपेति ॥ १७ ॥ 
(नेपथ्ये ।) 

अरुन्धति जगद्वन्बे गद्भाप्थ्व्यों जुपस्व नो । 
अर्पितेयं तवावाभ्यां सीता पुण्यत्रता वधू: || १८ ॥ 

लक्ष्मण/--अहो आश्चयमाश्चयेम् । आर्ये, पहय पश्य । कष्टम- 
द्रापि नोच्छृसित्यायेः । 

(ततः भ्रविशत्यसन्धती सीता च |) 

अरुन्धती-- 
त्वरस्व वत्से बेंदेहि मुश्च शालीनशीलताम् । 
एहि जीवय मे वत्सं सीम्यस्पर्शन पाणिना ॥ १९ ॥ 

सीता--ससंश्रम॑ स्ट्रशति ) समस्ससदु समस्ससदु अजउत्तो | 
राम;--माश्वस्थ सानन््दम् ) भो:, किमेतत् । (६द्रा सहर्षाद्भुतम्॥) 

कर्थ देवी जानकी | (सलजम् ) अये, कथमम्बारुन्धती । कर्थ सर्वे 
ऋष्यश्वद्भादयोउस्मठ्ुरव: । 

अरुन्धती--वत्स, एपा भागीरथी रघुकुलदेवता देवी गड्ला 
सुप्रसन्ना । 

१, समाश्रसितु समाश्वसित्वा्यपुत्रः । 

वरात्मकाश्व प्राणदृतः । बृक्षादीनामपि ग्राणवत्त्वात्थ्थावरोक्तिरविरुद्धा । वल्मीकिना- 
भ्यजुज्ञार्त करुणाद्भधुतरसमित्यत्राद्भु तपदेन प्रकाश्यत्वेन बोधितं पविन्नं॑ निर्दोषमाश्चये 
पर्यन्तु ॥ मन्थादिवेति । गाज्ममम्भः मन्धादिव मथनादिव क्षुम्यति क्षोभ॑ प्राप्तो- 
ति। अन्तरिक्षं देवेः ऋषिभिश्र व्याप्तम् । कोतुकादिति भाव: । आया सीता देवताभ्यां 
गन्नामहीभ्यां सह सलिलादुपैति ग्राप्नोति ॥ १७ ॥ नेपथ्ये । अरुन्धतीति । नो 
द्वितीयाद्विवचनम् । गज्ञाधृथ्व्यी जुपख जानीहि नो । जुषख प्रीयख । तव वधू: 
स्पा इयं सीता आवाभ्यां तवार्पिता ॥ १८ ॥ आर्ये । अरुन्धतीं प्रति संबोधनम् । 

नोच्छृसिति उच्छासं न श्राप्नोति ॥ त्वरस्वेति । शालीनशीलतामशथ्खभावत 
मुश्च व्मज । सोम्यस्पशेन चन्द्रवच्छीतलेन पाणिना मे वत्सं जीवय सश्रा्ण कुरु॥१९॥ 
एतत्सीतास्पशरूप कि किंहेतुकम् । कं देवी जानकी । विस्मयद्ोतक: कर्यशब्दः। 
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(नेपथ्ये ॥) 

जगत्पते रामभद्ग, स्मयेतामालेख्यदशने मां प्रत्यात्मवचनमू। सा त्व- 
मम्ब झुषायामरुन्धतीव सीतायां शिवानुध्यानपरा मवेति। तदनृणास्मि | 

अरुन्धती--हय॑ ते श्रश्नभगवती वसुंधरा । 
(नेपथ्ये ।) 

मी | 

उक्तमासीदायुष्मता वत्सायाः परित्यागे 'भगवति वसुंधरे, हाध्यां 
दुहितिरमवेक्षस्व जानकीम! इति । तदधुना कृतवचनास्मि । 

राम;--कतापराधोडपि भगवति, त्वयानुकम्पयितव्यों «राम: 
प्रणमति । 

अरुन्धती--भो भोः पोरजानपदाः, इयमधुना वसुंधराजाहवीभ्या- 
भेवं प्रशस्थामना मया चारुन्धत्या च समर्पिता पूवे भगवता वैश्वानरेण 
निर्णीतपुण्यचारित्रा सत्रह्नकैश्व देवेः स्तुता सावित्रकुलवर्धूदेवयजनसंभवा 
जानकी परिगृद्यताम् | कथमिह भवन्तो मन्यन्ते । 

लक्ष्मणः--आये, एवमम्बयारुन्धत्या निर्भेत्सिताः पोरजानपदाः 
कृत्खश्व भूतग्राम आयी नमस्कुबेन्ति | लोकपाछा: सप्तप्यश्व पुप्पवृ- 
ष्टिभिरुपतिष्ठ न्ते । 

अरुन्धती--जगत्पते रामभद्र, 
नियोजय यथाधम प्रियां त्व॑ धम चारिणीम् । 
हिरण्मय्या: प्रतिक्ृतेः पुण्यां प्रकृतिमध्वरे || २० ॥ 

लजा मनःसंकोच: । स चेहारन्धतीदशनात् ॥ भागीरथी भगीरथनीता रघुकुलदेवता । 

देवी दीप्तिशालिनी । सुप्रसन्ना अनुग्रह कृतवती ॥ आलेख्यदर्शने चित्रद्शने। आत्म- 
वचन लद्टबनम् । अनृणास्मि नियातितऋणास्मि । ऋण ह्यवश्यप्रतिविधेयमिति साह- 
स्यादेवमुक्तम् ॥ आयुध्मता । त्वयेति शेष: । वसुंधराये वसुंधरां बोधयितुमुक्तमासी- 

दिति वचन जातम् । अाध्यां दुहितरमवेक्षत्र जानकीमितीदं॑ वस्तु उक्तमासीदिति 
कर्मणि क्तो वा ज्ञेयः । कृतवचनास्मि । उच्यत इति वचनः उक्तार्थ: ।कतः अनुष्टित: 

उक्तार्थो यया तथोक्तारिमि ॥ अनुकम्पयितव्य इति दयाविषय: कर्तव्य इति प्रणमति 
प्रकर्षण नमस्यति ॥ पोरा: पुरवासिन:। जानपदा: देशवासिन:। एवं प्रशस्यमाना 'आव- 

योरपि यत्सब्ञालविन्रल्ल प्रकृष्यते! इत्यमिष्ता । पूर्व रावणवधानन्तरकाले । वैश्वानरे- 
ग़ाम्मिता । निर्णातपुष्यचारित्रा निश्चितपातित्रया । परिगृद्यतां राज्ञीत्वेन खीकियताम् । 

'हास्मिन्नर्थ कथं मन्यन्ते कि वो मतमिति भाव: ॥ भूतग्राम: गोबलीवर्दन्यायेन पोरे- 
ग्नपदातिरिक्ता ग्राह्या: । आयो सीता नमसकुर्वन्ति । लोकपालाः इन्द्रादयः । सप्त- 
|य अश्यादय: पुष्पश्ृष्टिमेः करणैरुपतिष्ठन्ते पूजयन्ति । आयोमित्यनुषज्ञः ॥ नियो- 
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सीता--(खगतम् ) अबि जाणादि अजउत्तो सीदाए दुक््खं 
पडिमजिदुम् | 

राम;--यथा भगवत्यादिशति | 
लक्ष्मण;--#तार्थो स्मि । 

सीता--पंच्चजी विदम्हि । 
लक्ष्मण;---आर्ये, अय॑ लक्ष्मण: प्रणमति । 

सीता--वँच्छ, इरिसो तुम चिर॑ं जीअ । 
अरुन्धती--भगवन्वाल्मीके, उपनयेदानीं सीतागभसंभवों रामभ- 

द्रस्य कुशलवो । (इति निष्कान्ता )) 
रामलक्ष्मणो--दिश्टया तम्वेतत् । 
सीता--कहिं ते पुत्तआा । 

(ततः प्रविशति वाल्मीकि: कुशलवों च ॥) 

वाल्मीकिः--वत्सो, एप वां रघुपति: पिता । एप लक्ष्मण: कनि- 
४तातः । एपा सीता जननी । एप राजपिजेनकों मातामहः । 

सीता--(सहषेकरुणाद्भुतं विलोक्य ) कंह तादो | कह जादा। 

१. अपि जानाल्यायपुत्रः सीताया दुःख॑ परिमा्ट म् । 
९. प्रत्युजीवितास्मि । 

( ह + 

३. वत्स, इदृशर्त्व॑ चिरं जीव । 

४. के तो पुत्रको । 
', कर्थ तातः । कथ जातो । 

२) 

ढ्ः 

जयेति। प्रियां लद्विषयकप्रीतियुक्ताम्। धर्मचारिणी धर्मानुश्ननशीलाम् । अध्वरे यागे। 
हिरण्मय्या: ग्रतिकृतेः प्रतिमायाः प्रकृतिपावनीं प्रक्ृतिं प्रतिमां सीता यथा 
नियोजयाज्ञापय | पुण्यामिद्यनेन 'यस्य भायो विदूरस्था पतिता दूषिताथवा । अनिच्छु: 
प्रतिकूला वा? इत्याददासः ॥ २० ॥ यथा भगवद्यादिशति । तथास्त्रिति शेष: ॥ 
कृतार्थो5स्मि सीतारामयो: समागमरुपप्रयोजनसिद्धिमानस्मि । तद्यागस्य खद्दारकला- 

देवमुक्तम् ॥ प्रत्युज्जीवितास्मि यस्वया सह स खरग्ग:! इत्युक्तरामसमागमात्मकपु- 
नरुजीवनवती कृतास्मि ॥ ईंद्शः सन् चिरं जीव मम पत्युश्व समागम परम श्रेयो 
मन्वान: सन् चिरं जीव ॥ रामभद्रत्थ उपनय रामभद्रसमीप प्रापय ॥ दिश्या तथ- 
बेतत् । एतत्कुशलवोत्पत्त्यादिक तथैव पूर्वमस्मच्िन्तितप्रकारेणेव । आसीदिति शेषः ॥ 
क तो पुत्रों । इदं वाल्मीकिप्रवेशसूचकम् ॥ मातामहः मातुः पिता । “मातृपितृश्यां 
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वत्सो--हा तात, हा अम्ब, हा मातामह । 
रामलक्ष्मणो--(सहर्षमालिक्र )) ननु वत्सी, युवां प्राप्ती स्थः । 
सीता--एहि जाद कुस, एहि जाद लव, चिरस्स म॑ परिस्सजह 

अन्दरादो आअदं जणणिम्। 
लवो कुशलवो--(तथा इत्वा ॥) धन्यो स्वः । 

सीता--भअवं, एसा है पणमामि । 
वाल्मीकिः--वत्से, एवमेव चिरं भूयाः । 

(नेपथ्ये |) 

उत्खातलबणो मधुरेश्वरः प्राप्त: । 

लक्ष्मण;ः--सानुषड्राणि कल्याणानि | 

राम;--सवेमिदमनुभवन्नपि न प्रत्येमि । यद्वा प्रकृतिरियमम्यु- 
प्रानाम् । 
वाल्मीकिः--रामभद्र, उच्यतां कि ते भूयः प्रियमुपहरामि । 
राम;---अतः परमपि प्रियमस्ति | कि लि भरतवाक्यमस्तु- 

एहि जात कुश, एहि जात लव, चिरस्य मां परिष्वजेथां टोकान्तरादा- 
तां जननीमू | 

२. भगवन्, एपाहं प्रणमामि | 

तरि डामहच्” ॥ कर्थ जातो कुशलवं । जातो कथमिति चित्तबिकासे ॥ हा ताते- 
थरादि । सर्वत्र हशब्दो हृषेयोतकः ॥ ननु वत्सो युवां ग्राप्तो स्थः । ननु वात्साविति 
बोवनम् ॥ चिर॒स्य परिष्वजेथां बहुकालमालिज्लयतम् । न तु यत्किचित्क्षणालिह्ननेन 
प्तिरिति भाव: । परिष्वजेथामिति लोट्रमध्यमद्विवचनम् ॥ लोकान्तराद्रसातलात् ॥ 

था कृल्ा आलिज्ञय । धन्यो खः प्रशस्ते भवाव: ॥ एवमेव विरं भूयाः एवमेव 
त्यपत्याभ्यां संगतव भूया: ॥ नेपथ्ये । उत्खातः उन्मूलितः लव॒ण: लवणनामकासुरो 
न तथोक्त: । मधुराया: तन्नाक्ष्या: नगया: ईश्वरः खामी। शत्रप्न इत्यर्थ: | अस्थापि 

थमाडरब्धप्रयो जनलान्निर्वृद्णे निवेश: ॥ कउत्रपुत्रसमागमादिश्रेयांसि सानुषज्नाणि । 

[नुषज्यन्ते अनुसंवध्यन्ते यदित्यनुपज्न मन्नठान्तरमू । कर्मणि घर । संवन्धमनु- 
तिंध्यत इब्याचार्यभगवत्पतश्नलिप्रयोगेण नपुंसकल्वम् । संपत्संपदमनुबधातीति मन्न- 
न्तरसाहितानीदयर्थ: । शर्रवधतद्ाज्यप्राप्योश्व श्रेयस्वादनुभवन्नपि साक्षात्कुर्वेश्नपि 
प्रत्येमि नियतमिति न विश्वसिमि । यद्वेति । न महोष इति भावः । इयमनियतमि- 

य॑ प्रखय: । अभ्युदयानां श्रेयसां प्रकृति: खभावः । विधेयप्राधान्यात्त्तीलम् ॥ भूय: 
त्रकलत्रसम५णात्परमि्ट किम्ुपद्दरामि उपहारीकरोमि । इदमेव सर्वथा ऋषय: श्रेयों 



सताधाजक्क - | 

पाप्मभ्यश्व पुनाति वरधधयति च अयांसि सेयं कथा 
माड़ल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गद्जेव च | 

तामेनां परिभावयन्त्वभिनयेविंन्यस्तरूपां बुधाः 
शब्दत्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्षस्थ वाणीमिमाम | २१ ॥ 

(निष्कान्ता: सर्वे ।) 

इति सप्तमोषड्ः । 

ब्रेधास्सन्तीति प्रथमाड़े सूचित: ॥ अतः परमपि उक्तादन्यद्पि । कि ल्िंदं भरतवाक्य- 
[स्तु । एवं सत्यपि वक्ष्यमाणं भरतवचनमख्ु भवनाहँम् । अहें लोट । पाप्मभ्य 
'ति । इयं च प्रशस्ति: । सा प्रसिद्धा इयं बुद्धिस्था कथा रामायणात्मकवाक्यप्रबन्ध- 

इपा कथा । '“कथ वाक्यप्रबन्धे! इति धातु: । सा च वाल्मीकीयचतुविशतिसहल्षिका । 
एप्मभ्यः दुरितेभ्य: जगत्पुनाति विभाजयति । जगत इति पषष्टयन्त॑ विपरिणम्य 

ग्रेजनीयमू । पूड घातुः यद्यपि दुरितविभजनात्मकदोषनिहरणवाची तथापि पाप्पभ्य: 
[नातीति 'सकीचकेमीरुतपूर्णरन्ध्रः” इतिवद्याब्येयम् । जगतः श्रेयांसि पुत्रमित्रा- 
रैनि वर्धयति मोक्षपयन्तानि उत्तरोत्तरमधिकानि करोति। अतन्र कुटठुम्बश्द्धिं धन- 
तन्यत्ृद्धि इत्यादिश्छोकद्दयमनुसंधेयम् । मातेव गज्जेव माह्नल्या मनोहरा च। माता हि 
:खविस्मारिणी सुखदा च भवति । गज्ा च पापनाशनी मोक्षदा च भवति। तद्वद्ा- 
प्रायणमपीति भाव: । शब्दत्रह्मय विद: शब्द एवं ब्रह्म परिच्छिन्नल्वापरिच्छिन्नवाभ्यां 
ररत्रह्मसाम्यादपणम् । तद्विदन्तीति शब्दत्रह्मविद: । बुधा: सहृदया; । अभिनया: 
पालिका ब्लिकाह्यायवाचिकभेदेन चतुर्विधा: । अभिनयेरितीत्य॑भूतलक्षणे तृतीया । 
अभिनयविशिशे यो विन्यास: रचनावेशिष्ठय॑ च प्रतिपादकल्रूपं॑ विन्यस्त॑ विन्यासेन 

नेष्पन्नं यस्यास्तथोक्तम् । शरीर चेहानुपूर्वी । प्राज्षस्य सर्वज्षशिरोमणे: कवेः भवभूति- 
कवे: इमां वाणी परिणतामेनामुत्तररामचरितनाटकहूपभवभूतिवागात्मना यः परि- 

ग़ामः तद्गतीमेनां श्रीरामायणात्मककथां परिभावयन्तु परितश्चिन्तयन्तु । भू अवक- 

न्कने' । अवकल्कनं चिन्तनमित्युक्तम् | इये कथा श्रेयांसि वर्घयति एनां परिभाव- 

पन्त्वि्यन्वादेशादेनादेश: । वाल्मीकिवागेव भवभूतिवागात्मना परिणतेत्युक्ति: । 
उत्तरामचरितस् गाम्भीयमाधुर्यें लम्येते। परिभावयन्त्विद्यनेन 'बद्धा यद््पणरसेन विम - 
देपूवम! इति शछोकार्थों ध्वनितः । परिपूर्वकस्य 'भू सत्तायाम” इति पठितस्थेवावज्ञाना र्थ- 
कत्वमिति नास्य तत्प्रसक्ति: । दशब्दब्रह्मविदों बुधा: अभिनये: सह विन्यस्तरूपां प्राज्ञस्य 
कवेरिमां वाणीं परिणतामेनां परिभावयन्त्विति योजना । एतेन 'एनाम्” (इमाम इत्यन- 
योने पोनरुक्यम् । अभेदसंबन्धेनान्नवयवाचकयोरिव प्रकृृतिविकृतिवाचकयोरपि 
समानविभक्तिकत्वनियमादुभयोद्वितीयान्तत्वम् । एवं साह्ज नाठक वृत्तम्ू ॥ २३१ ॥ 



१७८ उत्तररामचरिते 

यदृप्यत्राखिल किंचित्कविनानेन बध्यते । 

निरक्ुशतया तत्तु समाधेयं मनीषिभिः ॥ 

कोशव्याकरणे नात्र लिखिते ग्रन्थगौरवात् । 
भावस्थ तु गरभीरत्वात्स कश्चित्कथितो मया ॥ 

भवभूते: कवीन्द्रस्य क्र गम्भीरों गिरां भरः । 
क्र मे मतिरतिखव्पा सद्दायो5त्र हयानन:ः ॥ 

अनवरतभावनाभियें5र्थ: क्ेशान्मया लब्धः । 

तस्त्र प्रकाशनीयं व्याख्या विद्धातु कीतुक॑ सुधियाम् ॥ 

इति श्रीवाधूलवीरराघवविरचितायां भव्भूतिभावतरूू- 
स्पर्शिनीसमाण्यायामुत्तररामचरितव्याख्यायां 

सप्तमो5ड्ढः । 

समाप्तमिदं नाटकम् | 
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